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(A bizottság 8 óra 34 perckor megkezdett zárt ülésének – melyről külön jegyzőkönyv 
készült - folytatása. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc) 
 
DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk bizottsági ülésünket. Engedjék meg, hogy 
tisztelettel köszöntsem az Országgyűlés legfontosabb bizottságában, az Európai ügyek 
bizottságában Szijjártó Péter miniszter urat.  

A második napirendi pontunk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján.  

A napirendi pont előtt engedjék meg, hogy tájékoztassam bizottságunkat, hogy 
bejelentsem, hogy a mai ülés megtartásához a házszabály 108. § (5) bekezdése alapján 
szükséges házelnöki egyetértést megkaptuk. Meghallgatásunk 11 óráig, a plenáris ülés 
kezdetéig tarthat. Tehát ez alapvetően befolyásolja a bizottsági ülésünket. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy tartsák szem előtt ezt a limitet.  

Továbbá tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság elnöksége 2017. 
november 26-28 között a COSAC plenáris ülésen vett részt Tallinnban, ahol a főbb 
kérdésekben, mint az EU jövője, a brexit, Schengen védelme vagy éppen a migrációs 
válság, aktívan hozzájárultunk a vitához. Sajátos új témát jelentett az úgynevezett 
szubszidiaritási munkacsoport, amelynek munkája a bolgár elnökség alatt indul be 
igazán. Ezúton köszönöm meg Tessely és Bana alelnök urak személyes 
közreműködését.  

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát hozzákezdünk a második napirendi pontunk 
megtárgyalásához. Miniszter úr meghallgatására közel egy évvel ezelőtt került sor. 
Örülök, hogy ismét lehetőség nyílik áttekinteni az elmúlt esztendőt, elsősorban az 
uniós ügyek szempontjából, hiszen bizottságunk portfoliójához az európai ügyek 
tartoznak. Nálunk az EU bővítését kiemelt figyelem övezi, idén, áprilisban egy nagyon 
pontos helyzetértékelést kaphattunk a tárca képviselőitől. Elkezdődött a V4 magyar 
elnöksége, amelynek parlamenti nyitóeseményére éppen Sárospatakon, 
választókerületemben kerülhetett sor ez év szeptemberében, ahol a V4-ek európai 
ügyek bizottságai egyeztettek a brexitről és a nemzeti parlamentek szerepének az 
erősítéséről uniós ügyekben. Megjegyzem, hogy a COSACtalálkozókon, így ezúton is a 
tallinni találkozón egyeztettünk és egyeztetünk a visegrádi négyek hasonló bizottságai 
elnökeivel. Köszönjük, ha miniszter úr beszámolójában kitérne a nemrég tartott EU-
Afrika csúcstalálkozó vagy éppen a keleti partnerségi csúcs eredményeire is.  

Tisztelt Bizottság! Szokásunkhoz híven megadom a szót miniszter úrnak, tartsa 
meg expozéját - kérem, ön is legyen figyelemmel a 11 órakor kezdődő plenáris ülésre, 
addig kaptunk engedélyt a bizottsági ülés megtartására -, majd ezek után összegyűjtöm 
a kérdéseket, és egy körben visszaadom a szót a miniszter úrnak. Végül engedjék meg, 
hogy köszöntsem Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő urat, bizottságunk egykori 
alelnökét. Parancsoljon, miniszter úr! 

Szijjártó Péter tájékoztatója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a 
lehetőséget, hogy most találkozhatunk. Az elmúlt másfél órában a Gazdasági 
bizottságban volt módom beszámolni, ott alapvetően számokról, gazdasági adatokról 
beszéltünk. Elmondhattam, hogy a magyar gazdaság minden idők legmagasabb 
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külgazdasági adatait produkálja évről évre, 2014 óta, és az idei esztendőben is jó 
esélyünk van arra, hogy minden külgazdasági rekord meg fog dőlni, önök előtt viszont 
inkább az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről szeretnék beszélni, talán annak az 
öt történelmi kihívásnak a tükrében, amellyel az Európai Uniónak szembesülnie kell. 
Ezt szerintem tavaly is megbeszélhettük, és ebben a helyzetben változás abban a 
tekintetben nincsen, hogy a történelmi kihívások velünk maradtak Európában, azokra 
európai válaszok kevésbé tudtak születni. 

Ha megengedik, akkor ezen öt történelmi kihívás mint csomópont köré 
szervezném a mondandómat, előrebocsátva azt, hogy ezen történelmi kihívások miatt 
ma Európában nagyon komoly viták vannak.  

Én ezt azonban nem tartom rossz hírnek, mármint azt, hogy viták vannak, én 
ezt inkább természetes dolognak tartom. Ha van egy olyan integráció, ahol 28 
szuverén ország vesz részt, és van 5 olyan történelmi kihívás, amelyet majd 
megvitathatunk, akkor szerintem természetes, hogy viták vannak a jövőről, és ennek a 
vitának az elvitatása nem túlzottan demokratikus. Szerintem egy önmagát 
demokratikusnak tartó integráció nem veheti el a jogot a tagjaitól, hogy megvitassák az 
adott integráció jövőjével kapcsolatos kérdéseket. Éppen ezért szerintem, hogy 
vitázunk a jövőről az Európai Unión belül, az egy természetes dolog.  

Azt pedig rendkívül antidemokratikusnak, helytelennek és elfogadhatatlannak 
tartom, hogy azokat, akik ennek a vitának a jogát fenn akarják tartani maguknak, 
európaiatlannak minősítik. Mert lehetnek bizonyos álláspontok az Európai Unión 
belül időlegesen, kisebbségben vagy többségben, attól azok a gondolatok még 
európaiak, és európaiatlansággal vádolni valakit csak azért, mert az éppen aktuális 
mainstreamen kívül helyezi el magát, az nem demokratikus, de mondhatnám azt is, 
hogy nem európai. 

Mik ezek a történelmi kihívások? Először is a terrorizmus. Az elmúlt kettő 
esztendőben Európában 27 terrortámadás történt. Ezek a terrortámadások 330 ember 
halálát okozták és 1300 embert sebesítettek meg. 330 ártatlan ember halt meg, és 
1300-an ártatlanul sérültek meg Európában terrortámadások miatt.  

Korábban Európában nem volt a mindennapi élet velejárója a terrorizmus, és 
nem fogadjuk el azt sem, hogy a jövőben ez adott esetben így legyen. Tehát elutasítunk 
minden olyan brüsszeli politikát, minden olyan európai parlamenti hangot, amely 
arról szól, hogy a terrorral együtt kell élnünk, hogy a terrorfenyegetettség egy 
természetes dolog, manapság a nagyvárosi élet része - ezt nem fogadjuk el. Eddig sem 
fogadtuk el, és ezután sem fogjuk elfogadni.  

Azt várjuk el az európai intézményektől, hogy ebben a kérdésben végre lépjenek 
fel, mert amíg az európai intézmények remek tanácskozásokat tudnak szervezni 
bizonyos tagországok kipécézésére és mindenfajta hazugságok mentén ezen országok 
folyamatos vádakkal való nyomás alatt tartására, addig nem nagyon emlékszem, nem 
nagyon emlékezhetünk olyan európai testületi ülésre az elmúlt két esztendőből, amit 
mondjuk azért hívtak volna, hogy megvitassák, akkor hogyan lehet helyreállítani 
Európa és az európai emberek elveszített biztonságát. Ezzel a kérdéssel kellene 
foglalkozni, és a jövőben is ezt az álláspontot fogjuk képviselni.  

A terrorizmus, azt gondoljuk, egyenesen fakad abból a tényből, hogy az elmúlt 
két esztendőben Európába 1,5 millió illegális bevándorló jöhetett be, mindenfajta 
ellenőrzés nélkül. És amikor ezt mondjuk, akkor nem azt mondjuk, hogy minden 
Európába érkezett illegális migráns terrorista, hanem azt mondjuk, hogy egy 1,5 
milliós, mindenfajta ellenőrzés nélkül Európába engedett áramlás igenis lehetőséget 
biztosított, lehetőséget biztosít a terrorszervezeteknek arra, hogy a saját terroristáikat 
és harcosaikat elküldjék mindenfajta gond és probléma nélkül Európába.  
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Mint ahogyan azt is mondjuk, hogy az elmúlt két év eseményei világosan 
rámutattak, hogy Európában bizonyos társadalmi integrációs folyamatok kudarcot 
vallottak és Európa bizonyos országaiban párhuzamos társadalmak jöttek létre. Ezt 
eltagadni felelőtlenség. Azt gondolom, hogy az európai politikai vezetőknek igenis az a 
felelőssége, hogy ezekkel a tényekkel szembesüljenek, ezeket a tényeket ne akarják 
képmutatás vagy politikai korrektség miatt eltagadni, ne akarják kényelmi szempontok 
miatt eltagadni, hanem az európai politikai vezetőknek ezekkel a tényekkel igenis 
szembe kell nézniük.  

Az elmúlt héten Elefántcsontparton megtartott Európai Unió-Afrikai Unió 
csúcstalálkozón is bebizonyosodott, hogy a nemzetközi szervezetek előrejelzéseinek 
igaza van. Az Európába irányuló potenciális bevándorlási hullámnak elapadhatatlan 
tartalékai és forrásai vannak Afrikában. Afrika számos országa instabilitással, 
biztonsági, gazdasági nehézségekkel küzd. Ezért sajnos nem vitatható, hogy onnan az 
Európába potenciálisan irányuló migrációs hullámnak elapadhatatlan tartalékai 
vannak. Éppen ezért a migránsok indulását Európába ösztönző politikák helyett arra 
van szükség, hogy az afrikai országokkal végre állapodjunk meg abban, hogy nagyon 
komoly kondicionalitás mellett hogyan segítünk abban, hogy a migrációt kiváltó okok, 
legyenek azok politikaiak vagy gazdaságiak, megszűnjenek. Az látszik, hogy az afrikai 
országok egy jelentős része is világosan látja, hogy az, hogy 10 millió számra 
vándorolnak emberek keresztül-kasul Afrikán, az nekik is kockázat. És soha ekkora 
hajlandóságot még nem tapasztaltam afrikai országok részéről a megállapodásra 
abban a tekintetben, hogy Európát meg tudjuk védeni.  

Ugyanis ma szerintem nem túlzás azt kijelenteni, elnök úr, hogy Európa 
biztonsága Afrikában kezdődik. És ha nem tudjuk azt elérni, hogy már Európán kívül 
döntés szülessen arról, hogy ki jöhet be jogszerűen Európába és ki nem, akkor nem 
fogunk tudni hozzájárulni az európai kontinens biztonságának garantálásához a 
jövőben. Tehát azt az öngyilkos brüsszeli politikát végre be kellene fejezni, hogy 
embereket ösztönzünk arra, hogy jöjjenek Európába. Lehet beszélni arról, azt hiszem, 
talán a képviselő úr ennek a megmondhatója, hogy Brüsszelben sokat beszélnek arról, 
hogy a menedzselt meg a legális migrációs csatornákat hogyan kell ösztönözni. Erre én 
azt mondom, hogy ezt lehet csinálni, de ez mindenkinek legyen a saját dolga. Tehát ez 
egy nemzeti hatáskör, egy nemzeti döntés. Minden ország eldöntheti, hogy akarja-e a 
migrációt, a legális vagy menedzselt migrációt úgy tekinteni, mint az adott ország 
munkaerő-piaci vagy demográfiai kihívásaira adott válasz egy bizonyos aspektusa.  

Mi itt ezt nem kívánjuk annak tekinteni. Más országok annak kívánják 
tekinteni, de ez mindenkinek a saját dolga. Ez egy nemzeti hatáskör. Ez ügyben ne 
akarjon senki a másikra nyomást gyakorolni. Tehát az illegális bevándorlás egy 
biztonsági kérdés, azt meg kell állítani, az pedig, hogy a legális migrációt a saját 
országára nézve ki hogyan akarja végrehajtani, mindenkinek a maga dolga. Vannak 
országok, akik szuverén módon úgy döntöttek, hogy bevándorlóországok kívánnak 
lenni, Magyarország nem tartozik ezek közé, mi nem kívánunk bevándorlóország 
lenni, Magyarországnak megvannak a tartalékai és megvan a stratégiája arra, hogy a 
munkaerő-piaci meg a demográfiai kihívásoknak hogyan kell megfelelni, a migráció 
pedig nem tartozik ennek az eszköztárába.  

A harmadik ilyen kihívás az energiabiztonság, tisztelt képviselőtársaim, és itt 
elképesztő mértékű európai képmutatással és politikai korrektséggel találkozunk. Én 
nap mint nap szembesülök azokkal a megnyilvánulásokkal, amelyek arról beszélnek, 
hogy micsoda nagy probléma, hogy Magyarország Oroszországtól vásárol gázt, és hogy 
az orosz gázforrásokra hagyatkozunk, és hogy most már ezt fejezzük be. Arra 
szeretném kérni mindazokat, akik Brüsszelben dolgoznak, hogy legyenek kedvesek az 
Európai Uniót megkérni arra, hogy ebben segítsenek nekünk. Jelenleg hogyan néz ki 
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Közép-Európa energiabiztonsági helyzete? Úgy néz ki, hogy Magyarország tud gázt 
vásárolni Oroszországtól Ukrajnán keresztül. Magyarország tud gázt vásárolni északi 
irányból a magyar-szlovák interkonnektoron keresztül. Csakhogy az Európai Bizottság 
jóváhagyta, hogy a Németországon keresztül húzódó, jelenleg az európai gázellátás 
gerincét alkotó OPAL-vezetéket száz százalékban használhatja a Gazprom. A Gazprom 
2039-ig lefoglalta a német-cseh és a cseh-szlovák interkonnektorok teljes kapacitását. 
2039-ig. Hol vannak azok a brüsszeli politikusok, akik Magyarországot szidják azért, 
hogy Oroszországgal energetikai megállapodást köt, amikor a németek, a csehek meg a 
szlovákok odaadják 2039-ig az interkonnektoraik kapacitását a Gazpromnak? Ezáltal 
északról sajnos bezárultak a lehetőségek. A magyar-szlovák interkonnektor kapacitását 
is 2039-ig le akarták foglalni az oroszok, de mi nem adtuk oda. Érdekes módon erről 
kevesebbet beszélünk.  

Persze tudunk nyugati irányból is gázt vásárolni, de ha valaki az OMW jelenlegi 
európai stratégiáját megnézi, és felteszi azt a kérdést, hogy melyik az a top 3 nyugat-
európai cég, amely a Gazprommal a legszorosabban együttműködik, akkor az OMW-t 
köztük találja. Tehát nagy valószínűsége van annak is, hogy ha nyugatról veszünk gázt, 
az is orosz molekulákat tartalmaz. Vehetnénk délről is gázt, csak nem tudunk, mert, 
tisztelt képviselő urak, 2013. december 31. óta minden, európai uniós országokat 
összekötő gázinterkonnektornak kétirányú forgalmazást kéne lehetővé tennie. Hogy 
van ez a magyar-horvát meg a magyar-román interkonnektorral? Mi tudunk gázt 
szállítani, ők meg nem hajtották végre azokat a beruházásokat, amelyekkel ők 
tudnának nekünk gázt szállítani. Hol vannak azok az európai parlamenti képviselők, 
akik verik az asztalt azért, hogy hogy lehet az, hogy egy ilyen közös európai szabályra a 
románok meg a horvátok fittyet hánynak, Magyarország számára rendkívül komoly 
energiabiztonsági kihívásokat okozva? 

Horvátországgal évek, de most már lassan egy évtized óta tárgyalnak arról - 
nemcsak mi, hanem - az amerikaiak, hogy végre építsenek egy LNG-terminált a 
horvátországi Krk szigetén, de semmi nem történt. Persze megvalósíthatósági 
tanulmány van, kommunikáció van, de LNG-terminál még nincs. Kétirányúsított 
gázvezeték pedig szintén nincsen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Tavaly a Gazpromtól az Európai Unió nyugati 
országai rekordmennyiségű gázt vásároltak. Volt olyan nap, napi szinten 650 millió 
köbméter gázt vásárolt Németország és a többi nyugat-európai ország a Gazpromtól. 
Nem az MVM, nem a Srbijagas, nem a bolgár gázvállalat, hanem a nyugat-európai 
gázcégek készítik elő a Gazprommal az Északi Áramlat II. építését. Mi megértjük azt, 
hogy idejön az amerikai elnök Lengyelországba, és elmondja, hogy vegyen amerikai 
LNG-gázt Közép-Európa. De a helyzet az, hogy kinek a konyhájában lehet 
visszagázosítani a cseppfolyósított gázt? Nincsen rá infrastruktúra. Egy elérhető LNG-
terminál van Közép-Európában, Świnoujście-ben, ami 5 milliárd köbméter gázt tud 
fogadni egy évben. Csak a belső lengyel fogyasztás ennek a háromszorosa, a mienk meg 
az 1,8-szerese. Tehát miről beszélünk gázdiverzifikáció meg energiabiztonság kapcsán 
Európában? Megy a szöveg a kommunikációban az oroszok ellen, megy a szöveg a 
kommunikációban azon országok ellen, akik próbálnak valamifajta racionális 
magatartást tanúsítani, a kommunikációs szint alatt pedig a nagy nyugat-európai 
országok megcsinálják a saját üzleteiket az oroszokkal. Ez a helyzet, és ennek 
Magyarország és a közép-európai térség jelenleg kárvallottja, és amikor hosszú távú 
energiabiztonságról beszélünk Közép-Európában, tisztelt képviselőtársaim, az egyetlen 
lehetséges és hosszú távon életképesnek bizonyulható új infrastrukturális lehetőség 
egy délről, Oroszországból Törökországon, Bulgárián és Szerbián át Magyarországra 
érkező új gázszállítási útvonal lehetősége. Itt tartunk ma, az Európai Unió nagy 
energiadiverzifikációs törekvéseiben, hogy Közép-Európában egyelőre azzal kell 
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számolnunk, hogy az orosz gáz teret fog hódítani magának egyszerűen azért, mert 
számos nagy nyugat-európai vállalatnak is ez az érdeke. Ezért nincsenek 
infrastrukturális fejlesztések, az Európai Unió ezért nem tesz semmit azon országok 
ellen, akik nyíltan megszegik a közös európai uniós szabályokat, és nem 
kétirányúsítják a gázvezetékeiket. (Dr. Szanyi Tibor távozik az ülésről.) 

A negyedik ilyen kihívás az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos ügy. 
Szeretném önöknek elmondani, hogy itt egy rémálomszerű forgatókönyv is 
elképzelhető. Az Egyesült Királyság adja az egyhetedét az Európai Unió gazdasági 
teljesítményének. Az egyhetedét. Ezt most el fogjuk veszíteni. A közös piac is össze fog 
szűkülni. Ha nem sikerül a lehető legszélesebb körű és legmélyebb szabadkereskedelmi 
megállapodást megkötni az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, akkor a 
Világkereskedelmi Szervezet, a WTO szabályai fognak vonatkozni az EU-Egyesült 
Királyság gazdasági, kereskedelmi és befektetési együttműködésre, ami vám jellegű és 
nem vám jellegű akadályok alkalmazását feltételezi. Képzeljék el ennek a hatását az 
európai versenyképességre a jövőben. Tehát itt az európai uniós polgárok jogainak 
garantálása mellett arra kell törekedni, hogy a britekkel jöjjön létre a lehető 
legátfogóbb megállapodás. Az októberi Európai Tanácsülésen nem sikerült az újabb 
fázisába léptetni a kilépési tárgyalásokat, reméljük, hogy a decemberi ülésen minderre 
majd talán sor fog kerülni.  

Az ötödik kihívást pedig úgy hívják, hogy Ukrajna. És ez most Magyarország 
számára speciális jelentőséggel bír. Szeretném önöknek elmondani azt, hogy 
Magyarország a lehető leghangosabb támogatója volt mindeddig Ukrajna euroatlanti 
és európai integrációs törekvéseinek. Egy éve, amikor találkoztunk, szerintem 
beszéltünk arról, hogy sportszerűtlen, felháborító és vissza kell utasítani az Európai 
Uniónak azt a viselkedését, hogy az ukránok és a grúzok is mindenfajta 
követelménynek eleget tettek a vízummentesség megadásához, és az Európai Unió 
nem adta meg nekik. Érdekes módon Hollandia volt az utolsó kerékkötője ennek a 
történetnek, ezt valahogy senki nem figurázta ki a nyugati sajtóban. Ha mi lettünk 
volna azok, el lehet képzelni, hogy mit írtak volna, meg mit mondtak volna rólunk.  

Viszont azóta Ukrajna csúnyán hátba szúrta Magyarországot. Szeptember 1-jén 
lépett életbe az EU-Ukrajna társulási megállapodás, és szeptember 5-én átvitték a 
parlamentjükön azt a döntést, ami drámai módon vágja vissza a magyar nemzeti 
közösség jogait Ukrajna területén. Beszéljünk szerintem világosan, egyértelműen és 
egyszerűen. Mindeddig 3-23 éves kor között lehetősége volt a magyaroknak arra, hogy 
a saját anyanyelvükön tanuljanak. Ezután 3-10 éves korukig lesz erre lehetőség, az 
összes többi szöveg. Huszonhárom éves koruk helyett 10 éves korukig tanulhatnak 
magyarul. Elfogadhatatlannak tartjuk azt az érvelést, hogy minderre azért van szükség, 
mert az ukrán nyelvet majd így jobban meg fogják ismerni. Ezt senki nem hiszi el. Ezt 
nyilván nem hiszi el, hogy ha valaki 10 éves kora után matekot meg egyéb tárgyat 
ukránul kell hogy tanuljon, attól majd jobban tud ukránul. Több mint tíz éve jelezték a 
kárpátaljai magyar pedagógusok a kijevi vezetésnek, hogy rendkívül alacsony 
hatékonysággal működik az ukrán nyelv oktatása a kisebbségi sorból érkező fiatalok 
számára, csináljanak valamit. Most is, ezután is a magyar szakemberek partnerei 
kívánnak lenni az ukrán kormánynak abban, hogy javítsuk az ukrán nyelv oktatásának 
hatékonyságát, de azt nem lehet a kisebbségi jogok drámai korlátozásával megtenni. 
És bárhogy is magyarázhatnánk ezt a kérdést.  

Az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodást súlyosan sérti ez a 
törvény. Ugyanis az EU-Ukrajna társulási megállapodás kiköti, hogy a kisebbségi jogok 
tiszteletét folyamatosan fokozni kell. Az ENSZ és más nemzetközi szervezetek alapvető 
deklarációit sérti ez a törvény, és a magyar-ukrán alapszerződést is sérti ez a törvény. 
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Alapvető nemzetközi szerződéseknek és normáknak megy szembe az új ukrán oktatási 
törvény. 

Ezért továbbra is érvényben van az az utasításom, tisztelt képviselőtársaim, 
hogy semmilyen ukrán kezdeményezést, semmilyen Ukrajna érdekében álló ügyet 
nemzetközi szervezetekben nem támogatunk. Az Európai Unió Keleti Partnerség 
csúcstalálkozóján is ragaszkodtunk ahhoz, hogy csak olyan záródeklarációt lehetett 
elfogadni, amelyik világosan leírta az oktatással foglalkozó részben, hogy szerzett 
kisebbségi jogok elvétele elfogadhatatlan. És erről van most már egy európai uniós 
dokumentum. Ukrajna is csatlakozott hozzá. Ez elég cinikus így, ebből a szempontból, 
de így van.  

Az Európai Unió Keleti Partnerség csúcstalálkozójának záródokumentuma 
világosan rögzíti, hogy szerzett kisebbségi jogot elvenni nem lehet, és ehhez mi a 
jövőben is ragaszkodunk. És Ukrajna területi integritását meg szuverenitását a jövőben 
is támogatni fogjuk természetesen, ugyanakkor minden nemzetközi platformon 
harcolni fogunk azért, hogy a magyarok visszakapják azokat a jogokat, amelyek 
megilletik őket.  

Én voltam Kárpátalján, ott voltam Ungváron, tisztelt képviselőtársaim, a 
törvény elfogadása után. Ott összegyülekezett az összes jelentős ottani magyar 
szervezet, és világosan elmondták, hogy az ottani magyarok számára ez a helyzet 
rosszabb helyzetet fog eredményezni, mint amilyenben a Szovjetunió idejében voltak. 
És azt meg végképp cinikusnak, elfogadhatatlannak tartom, hogy az Egyesült Államok 
kijevi nagykövete úgy nyilatkozik erről a törvényről, mint amit üdvözölni kell, és ezt 
elmondtam az amerikai kormány Ukrajna-megbízottjának is. Felháborító! Mondjuk az 
persze más kérdés, hogy vajon ismerte-e a szöveget, de ez legyen az ő problémájuk, 
meg ezt vitassák meg ők egymás között, vagy hasonló megalapozottsággal mondták ezt 
a véleményt, mint olyan magyar törvényekről, amelyekről nyilatkoztak, de még csak 
magyarul léteztek. Itt ezt persze kezeljük így, de egy nagykövet mégiscsak a kormány 
álláspontját képviseli. Tehát szeretném elmondani önöknek, hogy a jövőben is, így már 
pénteken is mindent megteszünk azért, hogy ezt a törvényt Ukrajnában 
megváltoztassák. Pénteken kerül sor az Európai Unió-Ukrajna társulási tanácsülésre. 
Ott én fogom képviselni a kormányt, és ezt az álláspontot határozottan fogom 
képviselni.  

Viszont itt van még egy, talán ennél is nagyobb probléma, tisztelt 
képviselőtársaim, ugyanis az elmúlt 1-1,5 évben minden kétoldalú találkozón 
megkértük az ukránokat, hogy ezt ne csinálják. Tehát nem az történt, hogy a magyar 
diplomácia nem értesült arról, mint ahogy azt néhányan önök próbálták hazug módon 
elmondani, hogy itt van egy ilyen dolog, és akkor ez a magyar diplomácia kudarca, 
hanem az elmúlt 1-1,5 évben minden kétoldalú találkozón, legyen az a miniszterelnök, 
a külügyminiszter vagy bármely más szint, elmondtuk, hogy ezt ne csinálják. 
Mindenfajta ígérgetéssel szembesültünk. De van egy probléma. Nemcsak az oktatási 
törvény van, illetve volt az ukrán parlament asztalán, hanem ott van az 
állampolgársági törvény és ott van a nyelvhasználati törvény is. A nyelvhasználati 
törvénynek van olyan beterjesztett verziója az ukrán parlament előtt, hogy csak úgy 
lehet kisebbségi nyelven kiadni majd mondjuk egy újságot, ha mellette van az ukrán 
tükörfordítás. Van olyan beterjesztett verziója a nyelvtörvénynek, hogy csak úgy lehet 
majd kisebbségi nyelven színházi előadást tartani, ha közben folyamatosan biztosítják 
az ukrán nyelvű fordítást hozzá. Van olyan beterjesztett verzió, ami úgy szól, hogy a 
kisebbségi médiaadásoknak csak 20 százaléka lehet kisebbségi nyelven. Az 
állampolgársági törvénynek pedig van olyan beterjesztett verziója, amelyik 
börtönbüntetéssel fenyegeti azokat, akik nem fedik fel, hogy egy másik ország 
állampolgárai.  
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Tehát én azt gondolom, hogy itt az Európai Uniónak a lehető 
leghatározottabban fel kellene lépni, mert hogy van az, hogy az Európai Unió a saját 
tagjaival szemben mindenfajta eljárásokat folytat, mindenfajta hazug okok miatt, itt 
meg van egy kristálytiszta eset, amikor európai értékeket és jogszabályokat szegnek 
meg, amikor több európai uniós ország kárára születik döntés az Európai Unión kívül, 
és az Európai Unió hallgat. Ez nem egy magyar-ukrán kétoldalú ügy! Mert ha az lenne, 
akkor nem írtam volna közösen levelet a román, a bolgár meg a görög 
külügyminiszterrel. Tehát ezt így vegyük figyelembe! Ez egy, az európai uniós 
országokat hátrányosan érintő döntés, aminek a kapcsán az Európai Unió 
gyakorlatilag csöndben van. És minden tiszteletet megérdemel az EBESZ 
kisebbségügyi főbiztosa, aki gyakorlatilag az egyedüli nemzetközi aktorként mert 
beleállni ebbe a küzdelembe.  

Végezetül pedig szeretném elmondani önöknek azt, hogy Magyarország a V4-es 
elnökséget is kihasználja arra, hogy az Európai Unió bővítése mellett törjön lándzsát, 
mert egy nagyon komoly gazdasági és biztonsági kockázatnak tekintjük azt, hogy az 
Európai Unió bővítése lassan halad. Mi itt élünk a Nyugat-Balkán szomszédságában, 
pontosan tudjuk, hogy milyen feszültségek vannak a világnak ezen térségében, és azt is 
pontosan tudjuk, hogy ezeken a feszültségeken csak úgy lehet úrrá lenni, ha az európai 
és az euroatlanti integrációt felgyorsítjuk ezen a területen. Ha ez nem történik meg, az 
újabb gazdasági és biztonsági kockázatot jelent Európa számára, ezért azt követeljük, 
hogy minden nyugat-balkáni országgal gyorsuljanak fel a csatlakozási tárgyalások. A 
mai napon is lesz egy ilyen V4 elnökségi rendezvény, amikor Görögország, Szerbia, 
Szlovénia, Bulgária külügy-, illetve európai integrációs miniszterei érkeznek 
Budapestre fél tizenkettőre, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Tehát a bővítés 
felgyorsítása a visegrádi elnökségünk egyik kulcsmomentuma.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyjából ennyit gondoltam itt 
most elmondani az elején, tekintettel arra a figyelmeztetésre, amit az elnök úr is 
mondott nekem a 11 óra kapcsán. Inkább hagynék időt arra, hogy képviselőtársaim 
elmondják az álláspontjaikat, illetve ha az elnök úr ad arra lehetőséget, hogy reagáljak 
majd rájuk, azt megköszönöm.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úr beszámolóját az elmúlt esztendőről. 
Szinte minden olyan témakört érintett, ami bizottságunk homlokterében az elmúlt év 
során megtárgyalásra került, nemcsak itthon, hanem a különböző nemzetközi 
fórumokon is. 

Köszönjük a miniszter úrnak a kiállását a magyar nemzeti érdekek ügyében. Jól 
tudjuk, hiszen ismerjük a brüsszeli döntéshozói mechanizmust, hogy nincs könnyű 
helyzetben a magyar diplomácia, de úgy hiszem, hogy ebben a szorításban is, amit a 
miniszter úr elmondott, elsődleges feladat a magyar nemzeti érdekek képviselete, és 
ebbe beletartozik a magyar kisebbségek érdekeinek a képviselete. Egyik tudós 
kollégánkat szeretném idézni: ki fog kiállni a magyar érdekekért? Majd a francia 
elnök? Vagy a német kancellár asszony? Úgy hiszem, az magától értetődő, hogy a 
magyar diplomácia homlokterében a magyar nemzeti érdekek képviselete kell hogy 
legyen. És jól tudjuk azt, hogy az Európai Unióban milyen vitákat váltott ki különösen 
a migrációs ügyekben az immáron két éve változatlan magyar álláspont. És látjuk azt 
is, hogy mennyire változik az Európai Unió nemzetközi diplomáciája ebben a 
tekintetben. Most már nem vagyunk egyedül a porondon. Nincs könnyű helyzetben a 
magyar diplomácia, mégis úgy hiszem, hogy az elkövetkezendő években ezt a kiállást 
folytatnunk kell.  
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Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Összegyűjtjük a kérdéseket, a 
kommentárokat és akkor visszaadom a szót a miniszter úrnak. Tessék parancsolni! 
(Jelzésre:) Elsőként Bana alelnök úré a szó, utána pedig Józsa képviselő úré a szó. 
Tessék parancsolni! 

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni a miniszter úrnak 
azt, hogy beszámolt a legfontosabb kérdésekről, azokról az ügyekről, amik az Európai 
Unióban jelenleg a leginkább aktuálisak és a kontinensünket érintik, valamint a végén 
kitért azokra a kérdésekre is, amelyek az elszakított területeken élő nemzettestvéreink 
számára döntő jelentőségűek.  

Két témakörben szeretnék hozzászólni, illetve kérdezni. És pozitív felütéssel 
kezdeném, mert azt mindenképpen el kell ismerni, hogy az ukrán oktatási törvény 
ügyében valóban érdemi lépések történtek kormányzati oldalról. Ez nagyon helyes, és 
én bízom benne, hogy sikerül is eredményt elérni ebben a vonatkozásban, hiszen az 
látható, hogy az ukránok igyekeznek minden erejüket latba vetni a nemzetközi 
fórumokon annak érdekében, hogy a saját véleményüket minél többekhez eljuttassák, 
és természetesen azt a képet, ami a valóság lenne, próbálják elvinni egy teljesen más 
irányba. Utalt is rá a miniszter úr, hogy egyes szereplők bizonyára nem is ismerik 
pontosan, hogy miről van szó ebben az esetben, de mégis határozottan kiállnak 
Ukrajna érdekei mellett.  

De ha már ez szóba került, azért én azt gondolom, hogy mindenképpen szót kell 
ejteni - és itt kapcsolódnék az európai uniós integrációhoz és az európai uniós 
bővítéshez - a délvidéki magyarság helyzetéről. Én fontosnak tartom azt, és a Jobbik 
mindig is határozottan képviselte ezt az álláspontot, hogy csak abban az esetben 
támogathatjuk Szerbia csatlakozását, amennyiben a délvidéki magyarság számára az 
autonómiát biztosítják.  

És ha már ennél a kérdésnél tartunk, akkor arra is emlékeztetném a tisztelt 
jelenlévőket, hogy jövőre lesz a századik évfordulója a gyulafehérvári nyilatkozatnak. 
1918. december 1-jén került erre sor, és reményeink szerint persze addigra már egy 
más felállású kormány vezeti hazánkat, de én bízom benne, hogy az első hónapokban a 
magyar kormány részéről ebben az ügyben is egy hasonlóan határozott kiállást 
tapasztalhatunk majd az ott élő testvéreink autonómiatörekvéseinek támogatása 
vonatkozásában. 

A másik témakör, amit érinteni szeretnék, az a kereskedőházak ügye. Számtalan 
alkalommal felvetettem már ezt a kérdést a plenáris ülésen és itt, a szakbizottsági 
ülésen is, s miniszter úr felvillantotta az elején azt, hogy külgazdasági téren milyen 
komoly eredményeket tud felmutatni Magyarország az elmúlt évek során. Azt 
gondolom, hogy azért a kereskedőházak működése jelentősen árnyalja ezt a képet, 
hiszen nemrégiben 15 kereskedőházat zártak be. Persze van egy-két példa, amely 
valóban pozitívumként szolgál. Nemrégiben például az Országgyűlés plenáris ülésén a 
Mongóliával kötendő egyik nemzetközi szerződés kapcsán elismertem az ottani 
kereskedőháznak a jó és hasznos működését, de sajnos azt láthatjuk, hogy 
összességében a korrupció lengi körül a kereskedőházakat, és egyáltalán nem váltották 
be azokat a hozzájuk fűzött reményeket sem, amelyekről annak idején kormányzati 
oldalról beszéltek, hogy majd külgazdasági vonatkozásban milyen komoly 
előrelépéseket fogunk tudni elérni ezekkel a kereskedőházakkal. Tehát az lenne 
miniszter úrhoz a kérésem, hogy néhány gondolatot azért osszon meg velünk ezeknek 
a működésével kapcsolatban, miért került sor bezárásokra, és milyen változások 
történhetnek a közeljövőben. Köszönöm szépen.  

 



13 

ELNÖK: Következik Józsa képviselő úr. Parancsoljon! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Miniszter Úr! 

Először is szeretnék gratulálni ahhoz a kommunikációs találékonyságához, amivel az 
egyszerű növekedést - lehet az akár fél százalék is - úgy képes kommunikálni, hogy 
minden eddigi értéket meghaladó számokat tapasztalunk. Ez tény szerint igaz. 

Tehát, amikor növekedés van, akkor a számok minden korábbi értéket 
meghaladnak. A kérdés csak az, hogy milyen mértékben, mennyivel. Tehát az előző, 
mondjuk, a bázisévekhez viszonyítva milyen növekedést takar ez a minden eddiginél 
nagyobb szám, illetve a lehetőségeinkhez képest. Ugyanis azt azért el kell ismerni, hogy 
a kihívások mellett, amelyeket helyesen vázolt fel, az Európai Unió azért egy gazdasági 
konjunktúrában van, és a külkereskedelmünknek mintegy 80 százaléka az Unió felé 
irányul, tehát az uniós konjunktúra húzza a magyarországi gazdaságot, a 
magyarországi külgazdasági kapcsolatokat is. Tehát igazából az a kérdés, hogy ezeken 
a lehetőségeken belül Magyarország, mondjuk, a környezetéhez képest milyen 
mértékben képes élni az adottságaival.  

A másik a külgazdasági kapcsolatoknak nem a külkereskedelemmel közvetlenül 
összefüggő vagy a mai értékkel összefüggő értéke, hanem a beruházások kérdése. Hogy 
látja külügyminiszter úr, hogy a beruházások területén… - nekünk voltak komoly 
aggályaink, hogy ez a jogállamiság határait súroló árpolitika, a különadók kérdése, ami 
Magyarországot azért jellemezte az elmúlt hét évben, vissza fog hatni a külföldi 
beruházások volumenére, arányaira. Én nem tartom lehetetlennek, hogy az európai 
fejlesztési hullám ezt überelni tudja, de azért kérdezném, hogy látja a beruházások 
alakulását, a magyarországi termelő beruházásoknak körülbelül milyen aránya az, ami 
importnak tekinthető, tehát a külföldiek hajtanak végre Magyarországon.  

Az energiabiztonság kérdését tekintve azt hiszem, hogy teljesen igaza van a 
tekintetben, hogy farizeus lenne Magyarországot megvádolni azzal, hogy az oroszokkal 
gázüzletet köt, mert hát mindenki az oroszokkal köt gázüzletet. Ezelőtt, ha jól 
emlékszem, húsz évvel volt a Gazprom vezetőjének Magyarországon egy hasonlóan jó 
kommunikációs nyilatkozata, hogy ő szeretné megnyugtatni a magyar partnereket, 
hogy ők mindig mindenkinél olcsóbbak lesznek Magyarországon. Aztán a fogadáson 
elmondta, hogy az viszont rajtatok múlik, hogy minél leszünk olcsóbbak. Tehát a 
diverzifikáció már a mi dolgunk. Ezt úgy is le lehet fordítani, hogy Magyarországon 
mindig a Gazprom lesz a legolcsóbb a többiekhez képest, hogy a lehető legdrágábban 
adja el a gázt nekünk, amennyiért megteheti. Tehát azért kötve van ezekhez a 
vezetékekhez. Tehát elsőrendű érdeke van Magyarországnak a diverzifikáció 
tekintetében, úgyhogy a déli lehetőségekről szeretném kérdezni. A románok nekem 
szegeztek valami kérdést a tallinni megújulóenergia-konferencián - amit nem tudok 
pontosan felidézni -, hogy nyáron felfüggesztettük a részvételünket valami 
gázegyüttműködésből, hogy ez időleges, végleges vagy mi volt az oka ennek a 
gázvezeték-problémának.  

A harmadik szerintem egyértelműen sikertéma, ez a 16+1-es találkozó, hogy a 
sajtóhíreken túlmenően hogy látja, hogy a kínai kapcsolat a nagy témákon, a belgrádi 
vasútfelújításon túl - ami körül azért sok vita van -, vannak-e kisebb, kézzelfoghatóbb 
eredményei is ennek a találkozásnak, akár bilaterális szinten is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Következik Firtl képviselő úr. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter 

Úr! Ahogy elnök úr is fogalmazott, köszönjük azt a tevékenységet, amit miniszterként 
végez, de egyébként, amit a külügyi tárca az elmúlt években Magyarország 
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külgazdasági, külügyi területén tett, azt fontos még egyszer hangsúlyozni, pontosan 
azért, mert a körülmények olyanok, hiszen minden egyes, az öt pontban 
megfogalmazottjával maximálisan egyet lehet érteni, és ebből fakadóan csak 
árnyalatnyi kérdésekre szeretnék kitérni, illetve kérdést is feltenni. 

Az elhangzottakkal kapcsolatban is, ami éppenséggel Bana képviselőtársamnál, 
Szerbiával folytatandó EU-s csatlakozást érinti, pontosabban a Délvidékkel, ahogy ő 
fogalmazott, én azt tudom mondani, hogy Magyarországnak elemi érdeke, hogy ezek a 
csatlakozási tárgyalások folytatódjanak. A példa az, hogy a Nyugat-Balkán, vagy ahogy 
a balkániak szeretik magukat megfogalmazni, a délkelet-európai országok alapvető 
érdeke, hogy az EU-integráció tovább folytatódjon. Vonatkozik ez a NATO 
tekintetében is. Akik kicsit jobban ismerjük ennek a térségnek a belső összetételét, azt 
tudnunk kell, hogy ha ez leáll, akkor nem biztos, hogy ott békés körülmények 
maradnak meg, mint ami jelen pillanatban is nem egészen egyértelmű. Csak utalnék 
egy apró példára, mert itt szó volt némi horvát kérdésről.  

Éppenséggel Bosznia hogy blokkolja most a Pelješac-híd megépítését. De ez 
nem ide tartozik, csak a válasz, hogy egymás között is milyen ellentétek feszülnek ott 
lent Koszovóval kapcsolatban, Albánia kérdésében, tehát nem akarok ebbe mélyen 
belemenni, de a határaink mentén lévő országok biztonsága számunkra szerintem 
kiemelt feladat, és nem biztos, hogy hangsúlyozottan azzal kellene foglalkozni, hogy 
hogyan blokkolunk valamit, hanem a dolgok hadd menjenek előre. Ha addig, amikor 
elérkezünk egy pontig, valami nem történik meg, akkor bizony elő lehet állni azzal a 
külpolitikával, ami most ukrán vonatkozásban is megtapasztalható. Tehát én csak óvva 
intenék mindig, amikor azt mondjuk, hogy előre blokkolni akarunk bármit, amikor 
még nem is érkeztünk el abba a stádiumba, hogy tulajdonképpen ott tartanak, hiszen, 
akik az Európai ügyek bizottságában ülnek, tudják, hogy micsoda hosszú folyamat, 
amíg valaki az uniós tagságot elnyeri. Ugyanez vonatkozik természetesen a NATO-hoz 
való csatlakozásra, ami Szerbia esetében még bonyolultabb kérdés vagy csak egy 
megközelítés.  

De itt mindjárt egy kérdést is feltennék miniszter úrnak, amikor a NATO-t vagy 
a katonai együttműködést említem, hogy a visegrádi négyeknél hogy állunk ezzel a 
kérdéssel, mert ebben van egy pozitív kicsengés azzal, hogy mi együttműködünk 
katonapolitikában. Ha erre a kérdésre választ adna nekünk, hogy valóban tartalommal 
is meg tudjuk tölteni azt, hogy azon túlmenően, hogy a katonáink részt vesznek a 
határvédelmekben, de az elkövetkező időben közös fejlesztésekben tudunk-e 
együttműködni.  

A másik, ami az energiabiztonság kérdését érinti, Józsa képviselő úrral egy 
kicsit árnyalnám azt a kérdést, és egyetértek miniszter úrral, hogy hogyan is van az, 
hogy a németeknek mindent lehet - tudjuk, mert Schröder volt kancellár is ott van a 
Gazprom vezetőségében -, tehát nekik mindent azon a vonalon meg lehet tenni, 
bezzeg, ha Magyarország elindult valamikor - hiszen együtt ültünk a Nabucco-
albizottságban képviselőtársammal -, akkor azt igyekezett mindenki a lehető 
legrövidebb időn belül megfúrni. 

Ugyanúgy minden olyan diverzifikációs törekvés, ami esetlegesen ezeknek az 1-
es, 2-es északi áramlatoknak a lobbierejét vagy a gazdasági erejét csökkentené, jelen 
pillanatban nem tud megvalósulni, pedig a déli irányú gázellátás vagy egyéb ellátás is 
kiemelten fontos számunkra, hiszen nemcsak Gazprom-gáz kerülhetne be ezekbe a 
csövekbe, de mi ezt ketten csak hallottuk, hogy vannak ott gázmezők, amerre érkezik, 
és rá lehetne csatlakozni. Tehát kiemelten fontos azt az érdeket képviselni, hogy a 
diverzifikáció valóban megtörténjen.  

Egy kicsit visszamennék még szintén ebbe a déli világba. Bulgária lesz a soros 
EU-elnök. Akkor itt van egy költői kérdés, hogy már a magyar elnökség ideje alatt 
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kiemelten kezeltük azt, hogy Bulgária és Románia a schengeni övezet része legyen. 
Egyelőre nem tudom, hogy is fog ez működni, amikor Bulgária látja el a soros 
elnökséget, és Magyarország óta csak követeli vagy próbálkozik, holott megfelel 
ezeknek - talán sikerül. Ez vonatkozik Romániára is. Magyarországnak Horvátország 
vonatkozásában a schengeni csatlakozás kapcsán mi az álláspontja?  

Ami pedig az ukrán nyelvkérdést illeti, azzal maximálisan egyet tudunk érteni, 
és kérjük is, ahogy elhangzott, az ellenzéki pártokat is, hogy változatlanul tartsunk ki 
amellett, hogy ennek így kell megtörténnie. 

És egy gondolat zárszóként, amit Józsa képviselő úr is mondott. Mi kormányzati 
oldalról is, de az egyszerű állampolgárok nyelvén szólva is valóban sikerként 
könyveljük el a 16+1-et, mert a világ szeme valóban Magyarországra tekintett, szemben 
néhány európai országgal, amelyeknek ez igazán nem tetszett. Ez pedig azt támasztja 
alá, amit Józsa képviselő úr is mondott, hogy az EU-val milyen nagy gazdasági 
kapcsolatrendszerünk van. A több lábon állás jelszava kapcsán nagyon is fontos, hogy 
ez nekik megteremtődjön. Köszönöm szépen az eddigi tevékenységet, és kérem, hogy 
ezekre a kérdésekre válaszoljon! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi 

szószóló. Tessék parancsolni! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Elnök Úr! Köszönöm a 

szót. Miniszter Úr! Nagyon szépen köszönjük az expozéját. Két dolog fogott meg 
engem. 

Az egyik az, hogy a magyar kormánynak köszönettel tartozunk a tekintetben, 
hogy mindent elkövet a nyelvtörvényt illetően Ukrajna, illetve az ő módosításai ellen. 
Sajnos, minket, görögöket is nagyon érint ez a nyelvtörvény, ugyanis Mariupolban van 
a külhoni görögök oktatási központja. Több, mint 100 ezer-150 ezer görög lakik azon a 
területen, akik évtizedek óta tanulják és művelik a görög nyelvet. Bármilyen segítség 
kell ebben a tekintetben, a mi bizottságunk, a nemzetiségi bizottság is elítélte ezt a 
törvényt, amit módosítani akarnak az ukránok. 

A másik dolog, amiért szót kértem: megint köszönettel kezdem, hogy a magyar 
kormány elhatárolódott - személyesen én is, attól a dologtól -, amit az úgymond 
Ciprusi Török Köztársaság művel most már második éve. Magyarországon nyitott egy 
képviseletet, és úgy próbálja ezt előadni, hogy ez az elszakított rész elismerését 
jelentette. Én annak idején önhöz fordultam levélben és köszönöm a válaszát.  

Most is, a múlt hónapban tartottak egy ilyen összejövetelt a Tudományos 
Akadémián. Megint köszönöm a magyar kormánynak, hogy nem vett részt ezen. 
Valamelyik párt azért képviseltette magát. Már írtam a párt elnökének egy levelet, 
hogy sajnálattal vettem, hogy egy európai uniós ország, amely önálló, ott megszálló 
hadsereg van és ott képviselteti valaki magát mint a saját pártájának a képviselője. Én 
arra kérném a miniszter urat, tegyen meg mindent azért, hogy Cipruson nyisson 
nagykövetséget Magyarország. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még kérdés. (Nincs ilyen 

jelzés.) Nem látok ilyet.  
Tisztelt Miniszter Úr! Én úgy hiszem, hogy az integrációnak szinte minden 

jelentős témáját áttekintette a miniszter úr az expozéjában és képviselőtársaim is 
hasonló kérdéseket tettek fel. 

Egy dolog nem hangzott el, ami a bizottságunkat az elmúlt félév során, 
különösen a V4-ek magyarországi elnöksége alatt foglalkoztatta. Ez az úgynevezett 
szubszidiaritás kérdése. A V4-ek magyar elnöksége parlamenti dimenziójának az egyik 
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prioritása tehát a nemzeti szuverenitás, a szubszidiaritás, illetve a nemzeti 
parlamentek szerepének a növelése az uniós döntéshozatali mechanizmusban.  

Én úgy hiszem, ez a záloga annak, hogy milyen Európát képzelünk el és építünk, 
egy európai egyesült államokat, vagy pedig amit mi szeretnénk, a nemzetek Európáját. 
Úgy hiszem, ez az egyik alapvető sarokköve a továbbműködésnek, hogy a nemzeti 
parlamenteknek milyen szerepe lesz az uniós döntéshozói mechanizmusban. 

Ezzel kapcsolatban Kövér László házelnök úr éppen Sárospatakon jelentette be, 
hogy egyfajta gyors reagálású teamet hoznak létre a visegrádi négyek parlamentjei 
között. Tudniillik szép, szép dolog a nemzeti szuverenitás kérdése, csak ennek a 
gyakorlati átültetése bizony nehézségekbe ütközik. Míg például a Bundestagban 65-70 
jogász vizsgálja az Európai Bizottság jogalkotási mechanizmusát, például az elmúlt 
esztendőben 150 ilyen jogalkotási tervezet született meg, addig Magyarországon itt, a 
bizottságunkban 2-3 jogász segít bennünket, és ugyanez a helyzet Lengyelországban is.  

Tehát számunkra itt kezdődik az igazi munka, hogy sikerül-e a nemzeti 
parlamentjeink között egy olyan kommunikációt létrehozni, ami esetleg egymás 
figyelmeztetésében is megnyilvánul, különösen gondolok itt például a sárga lapos 
eljárásra.  

És itt nekünk elég sok problémánk van, nemcsak a kormánynak, hanem a 
nemzeti parlamentek nagyobb részének is az Európai Bizottsággal. Többször szóvá 
tettem a mi drága barátunkkal - idézőjelbe téve -, a Bizottság első alelnökével folytatott 
vitámban, hogy mit is jelent az Európai Bizottság lopakodó jogalkotása. Sokszor 
elmondtuk már, hogy ez rávilágít a kettős mércére, és amikor a BBC munkatársai 
bennünket - megint elnézést kérek a kifejezésért - valamifajta barbársággal vádolnak 
meg, akkor én meg szoktam tőlük kérdezni, hogy értik-e, amit mondok, hogy erről már 
a Római Birodalomban volt szó, a „Quod licet Jovi, non licet bovi” elve kapcsán, vagyis 
ez a kettős mérce az, ami kifejezi az Európai Bizottságnak ezt a hozzáállását, és egyfajta 
lehetőség arra, hogy nemcsak a magyar kormányon, hanem más visegrádi 
kormányokon is lenyomja azt a békát, ami például a kötelező betelepítéssel 
kapcsolatban kialakult. Tehát ennek az egyik akadályozója vagy felülvizsgálója lehet ez 
az úgynevezett nemzeti szuverenitás védelme. 

Hogyan látja, miniszter úr, a nemzeti parlamentek szerepét? Hiszen itt is 
nagyon sok vita alakult ki. Ha már a vitáknál tartunk, örülök, miniszter úr, hogy ön 
említette, hogy egyfajta háborús viszonynak említik az Európai Bizottságnak a nemzeti 
parlamentekkel, különösen a magyar kormánnyal kialakult kapcsolatát. Valamifajta 
állandó vitáról szólnak a sajtóban, azonban, mint ahogy a miniszter úr, ezt én is egy 
természetes dolognak tartom, hiszen azt már megtanultuk a kilencvenes évek elején, 
hogy az Európai Uniónak két pillére van. Az egyik a vita, a vitakészség. Hogyan 
akarunk mi eredményeket elérni, ha feltartott kézzel megyünk a tárgyalóasztalhoz? 
Tehát ez egy természetes dolog, hogy jelenleg 28, jövőre már csak 27 érdeket 
próbálunk képviselni. A másik alapköve a kompromisszumkészség. Én úgy hiszem, 
hogy ezekben a magyar kormány mind-mind jól vizsgázott.  

És egy másik kérdést szeretnék előhozni, amivel bennünket meg szoktak 
vádolni, hogy mi nem vagyunk eléggé szolidárisak. Ez lassan a visszájára fordul, hogy 
ki mit ért szolidaritás alatt.  

És itt megdöbbentő számomra, most különösen a Magyar Televízióban azon 
baloldali zöld képviselők véleménye, amiről tudósít bennünket a hírcsatorna, ahogyan 
ők elítélik például Magyarországot nemcsak a bevándorlással, a kötelező betelepítéssel 
kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban is, hogy nem vagyunk eléggé szolidárisak.  

Végül szeretnék én is Ukrajnával kapcsolatban egy megjegyzést tenni. Október 
végén Budapesten, a Fővárosi Közgyűlés termében volt egy konferencia, ahol magam is 
részt vettem, és előadást tartottam Kárpátalja jövőjével kapcsolatban. Rövid 
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előadásomban elmondtam, hogy bizony az ukrán nyelvtörvény nem két ország közötti 
probléma, hanem az Európai Unió és Ukrajna közötti probléma, és ez komolyan 
veszélyezteti Ukrajna európai integrációs folyamatát. Azt is szeretném elmondani, 
hogy számomra már-már felháborító az az offenzíva, amit az ukrán diplomácia folytat 
az Európai Unióban, egyfajta sajnálkozását kifejezve, hogy Magyarország miért gátolja 
Ukrajna integrációs folyamatát, különösen a NATO-val kapcsolatosan. Lassan 
majdnem az derül ki, hogy mi vagyunk a bűnbakok. Úgy hiszem, nagyon fontos a 
miniszter úrnak, illetve a magyar diplomáciának az a fajta missziója, hogy 
felvilágosítja, megfelelő információkhoz juttatja az uniós partnereket, hiszen sajnos ők 
áttételesen értesülnek, nemcsak a kinti ukrajnai amerikai nagykövet, hanem a 
diplomácia nagy része az Európai Unióban nem tudja pontosan mi történik.  

Végül szeretném még egyszer megköszönni miniszter úrnak és a magyar 
diplomáciának azt a teljesítményét, amit az elmúlt évben végzett, nemcsak a klasszikus 
diplomáciára, hanem különösen a külgazdasági kapcsolatokra vonatkozóan. Ezt 
egyébként még ellenfeleink is elismerik, hogy a számok magukért beszélnek.  

Tisztelt Miniszter Úr! Úgy hiszem, hogy sikerült tartanunk az időt. Amilyen 
hosszan csak kívánja, kérem, válaszoljon a kérdésekre. Parancsoljon! 

Szijjártó Péter válasza 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a felvetéseiket. Igaza van elnök 
úrnak, a külgazdasági és a külpolitika összevonása megteremtette azt a lehetőséget, 
hogy kevesebb időt töltsünk terméketlen filozófiai vitákkal, hiszen a számok nyelvén 
való vita talán mindig racionálisabb tud lenni, ez Józsa képviselő úr felszólalásából is 
egyértelművé vált. Ha megengedik, akkor kezdeném a külgazdasági kitekintéssel.  

Tehát, amikor azt tudom önöknek mondani, hogy a magyar gazdaságtörténet 
minden idők legjobb külgazdasági számait produkálta tavaly és fogja idén is, akkor azt 
pontosan úgy értem, ahogy mondom. Tehát minden idők. Minden korábbinál 
magasabb. Tudok mondani arányokat is, képviselő úr. A magyar export mértéke tavaly 
93 milliárd euró volt, ami minden idők legmagasabb adata volt. Ez 3 százalékkal volt 
több mint 2015-ben, 10 százalékkal volt több mint 2014-ben, és 30 százalékkal volt 
több mint 2010-ben. Most, az idei esztendő első kilenc hónapjában a magyar export 
75,4 milliárd euró volt, ami 9 százalékkal több mint a tavalyi rekordév első kilenc 
hónapja. Ha lineárisan nézzük a növekedési pályát, akkor van reális sansz arra, hogy az 
idei esztendő végén 100 milliárd euró legyen Magyarország exportja. Most annak nincs 
jelentősége, hogy ez 99,5 vagy 100,5, hanem csak egyszerűen maga a növekedés 
dinamikája szeretném, ha világos lenne, hogy olyan exportadatokat produkálunk, 
amelyeket magyar nemzetgazdaság még soha nem produkált.  

A második kérdés ezzel kapcsolatban. Bana alelnök úr is felvetette most az 
exportpromóció kapcsán előálló exportnövekedéseket olyan térségekben, amelyek 
korábban nem voltak a magyar külgazdasági gondolkodás fókuszában. Szeretném 
önöknek jelezni, hogy új világrendben élünk, és ezt talán kevesen vitatják, mert ahogy 
itt most érzékeltem, még az ellenzéki hozzászólásokat is, akár a 16+1-es csúcstalálkozó, 
akár Kína világgazdasági szerepének megítélése kapcsán ma már azért arról nincsen 
vita, hogy a növekedés sokkal inkább jön keletről, és a tőke áramlásának iránya is 
sokkal inkább keletről halad nyugatra, mint nyugatról keletre. Mert ne felejtsük el, 
hogy az Európai Unió is most azért kezdett gondolkodni azon, hogy valamifajta 
beruházásvédelmi intézkedéseket hozzon, mert egyre több német meg francia vállalat 
válik kínai felvásárlás tárgyává. Ugyanis a Távol-Keleten elképesztő termelési 
kapacitások jöttek létre, amelyek nyomán a hazai piacaik, még ha dinamikusan 
növekedő lakossággal és fogyasztási igényekkel kell számolniuk is, sem elegek ahhoz, 
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hogy lekössék a termelési kapacitásaikat, európai és észak-amerikai piaci 
lehetőségekre van szükségük, és ezt ők úgy oldják meg, hogy vásárolnak. Ma 
Magyarországon az öt legnagyobb kínai vállalat mind felvásárlással jött létre. Tehát 
nem zöldmezős kínai alapítás, hanem megvettek amerikai, német meg magyar cégeket. 
És itt a magyar most egy kicsi szelet. Tehát elképesztő mértékű bevásárlásban vannak, 
vállalatfelvásárlási ütemben vannak a kínaiak Nyugat-Európában és Észak-
Amerikában.  

Éppen ezért szerintem egy olyan ország, amely tízmillió lakossal rendelkezik itt, 
Közép-Európában, nem teheti meg azt, hogy ezen új világgazdasági folyamatokat 
figyelmen kívül hagyja akkor, amikor nemzetgazdasági stratégiát állít elő. 
Magyarországon az export a GDP-hez mérve 80 százalék fölött van, megközelíti a 90 
százalékot. Magyarországon 8600 euró külföldi működő tőke van jelen fejenként - 
8600 euró, mert összességében 86 milliárd euró. Mindez azt mutatja, hogy a magyar 
nemzetgazdasági teljesítmény meghatározásában a külső tényezők óriási szerepet 
játszanak. Ezért mi nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a világgazdaság 
növekedési gócpontjaival nem tartunk fenn stratégiai jellegű kapcsolatot. Mert a keleti 
nyitás egyik fontos szempontja az, hogy a tőlünk keletre lévő irányba növeljük az 
exportunkat - Kína esetében, mondjuk, tavaly ez 25 százalékkal sikerült, minden idők 
legmagasabb exportja volt egyébként, 2,25 milliárd dollár. Idén az első kilenc 
hónapban 26 százalékkal növeltük. A keleti nyitás országaiba annak ellenére tudtuk 
növelni az exportunkat az idei esztendő első kilenc hónapjában 15 százalékkal, hogy az 
Oroszországgal szembeni európai uniós gazdasági szankciók még mindig inkább ellene 
hatnak a növekedésnek, mint segítik. Tehát az első kilenc hónapban idén a keleti 
nyitás országaiba 15 százalékkal nőtt az exportunk, ami azt jelenti, hogy elérte a 10,6 
milliárd eurót, ez azt jelenti, hogy 1,4 millió euróval volt több mint tavaly az első kilenc 
hónapban. Ez azt jelenti, képviselőtársaim, hogy az első kilenc hónapban idén 430 
milliárd forinttal nagyobb bevétel jelent meg a magyar vállalatok könyveiben a keleti 
nyitás országaiba való exportból, mint tavaly. 430 milliárd forinttal több bevétel a 
keleti irányú exportból az első kilenc hónapban. Kína irányába 25, India irányába 27, 
Malajzia irányába 49, Fülöp-szigetek 87 százalékos exportnövekedés, és végre 
Oroszország vonatkozásában is ráléptünk a kereskedelem növekedésének útjára a 
nyugat-európai országokat követve, 26 százalékkal tudtuk növelni a magyar exportot 
Oroszország irányába az idei esztendő első kilenc hónapjában. 

Déli nyitás irányába az idei esztendő első kilenc hónapjában 22 százalékkal 
növeltük az exportunkat. Az így most 1,8 milliárd euró, ez 323 millió euróval több mint 
tavaly az első kilenc hónapban, ez 100 milliárd forinttal több bevételt jelent a magyar 
cégeknek, mint tavaly az első kilenc hónapban. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy az 
exportpromóciós rendszerünket, aminek egy része a nemzeti kereskedőházi rendszer 
fenntartása, miért tartjuk fenn, azért, mert a magyar vállalatok állami segítség nélkül 
ezeken a területeken nem tudnának boldogulni.  

Képviselőtársaim, önök közül többen is dolgoztak a gazdaságban. Ma minden 
negyedik magyar kis- és középvállalkozásnál van egy olyan ember, aki már valaha 
valamit foglalkozott külkereskedelemmel.  

Négyből egynél, aki valaha valamit. A külkereskedelem nem hobbi, az egy 
szakma. És ha nincsen olyan ember, aki foglalkozott vele, az adott cég a büdös életben 
nem lesz eredményes a külpiacokon, mert a harc ott egyre élesebb, önök pontosan 
tudják, az exportlehetőségekért meg a beruházásokért, és ha a magyar állam nem segít 
a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak, akkor ezek a kis- és közepes vállalkozások 
nem lesznek sikeresek a külpiacokon. 

Azt tudom önöknek mondani, hogy az exportpromócióért felelős kereskedőházi 
rendszerünk jelenleg 5471 magyar vállalatot tud a partnerei között. Tehát 5471 magyar 
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vállalatnak nyújtottunk segítséget az elmúlt években a külpiacokon történő 
érvényesüléshez. Azt tudom önöknek mondani, hogy a kereskedőházi rendszeri 
partnereinknek az export árbevétele 2014-ben 760 milliárd forint, 2015-ben 895 
milliárd forint, 2016-ban meg 946,5 milliárd forint volt. Ez nem megy állami segítség 
nélkül.  

És egy dolgot vegyenek figyelembe, kérem, hogy ez egy állami szolgáltatás, 
amire per definitionem az államnak költenie kell, és a kiadás az állam oldalán jelenik 
meg. A bevétel meg annak a kis- és közepes vállalkozásnak az oldalán, amelyik 
megcsinálja az exportügyletet. Tehát az a kérésem, hogy erre tekintsünk így, korrekt 
módon, és köszönöm szépen Bana alelnök úrnak a konstruktív megjegyzéseit ebben a 
kérdésben. Remélem, hogy minél több olyan képviselet lesz, amelynek kapcsán a 
mongolhoz hasonló dicséretet majd el tudja mondani a plenáris ülésen.  

Még azt is szeretném önöknek mondani, hogy a külgazdaság vagy a 
külkereskedelem egy dinamikusan alakuló történet. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy 
most egy országban évekig ugyanazt kell csinálni ahhoz, hogy sikeresek legyünk, mert 
van, hogy havonta, de legalábbis évente biztosan stratégiát kell váltani, hol 
nagykövetséget kell nyitni, hol még egy külgazdasági attasét kell kihelyezni, hol 
kereskedőházi képviseletet kell nyitni, hol arra már nincsen szükség. Mint ahogy az 
export alakulását se úgy vegyék, hogy ha egy országban van 10 millió dollár export egy 
évben, akkor a jövőben az az alap, nem! Jövőre nulla az alap. Tehát nem úgy van, hogy 
az az exportunk, ami egy éve megvolt egy helyre, az meglesz jövőre is, nem! Nulláról 
indulunk minden év elején.  

Még szintén a külgazdasági számokhoz hadd kanyarodjak vissza, mert volt 
kérdés a beruházásokról. A tavalyi esztendőben 71 beruházás érkezett Magyarországra 
a beruházás-ösztönzési rendszeren keresztül, minden idők legmagasabb adata. Az idei 
esztendőben november végéig 79, tehát minden idők legmagasabb adata plusz 8, és 
még egy hónap hátravan. Ismerem a csőben lévő tárgyalásokat, ez még jelentősen 
növekedni fog. Tavaly a beruházás-ösztönzési rendszeren keresztül 1038 milliárd 
forintnyi beruházás jött be, soha korábban ennyi. Idén november végéig 949 milliárd 
forint, tehát látjuk, a dinamikát, a tavalyi esztendő értékét itt is meg fogjuk haladni.  

A relációk vonatkozásában. Németországból jött a legtöbb, 23. Magyar 
vállalatok állnak a második helyen, 14 - soha nem volt korábban ilyen. A magyar 
vállalati szféra új dimenzióba lépett. Korábban a magyar vállalatok nem voltak abban 
az erőben, hogy ezt a nemzetközi vállalatok számára igénybe vehető támogatási formát 
el tudják érni. 14 magyar vállalatnak tudtunk ilyen támogatást adni, korábban soha 
nem volt ilyen. Az amerikaiak állnak a harmadik helyen, 9-cel, India a negyedik 4 ilyen 
jellegű beruházással, de volumen tekintetében már a magyarok az elsők. És mivel az a 
helyes, ha az igazság minden elemét mindig kibontjuk, ez azért van, mert a MOL egy 
óriási, 1 milliárd eurós vegyipari beruházást hajtott végre. Ez benne van természetesen 
abban, hogy a magyarok hozzák volumenében a legtöbbet, de a legtöbb 
Németországból érkezett, szám szerint a második magyar, a harmadikak pedig az 
amerikaiak és India a negyedik.  

A legtöbb beruházás egyébként természetesen továbbra is az autóiparban 
érkezik Magyarországra. Ezt a szolgáltatóközpontok ágazata követi. Tehát azt tudom 
önöknek mondani, hogy amíg öldöklő, egyre öldöklőbb verseny van az 
exportlehetőségekért meg a beruházásokért, addig a magyar gazdaság ebből a 
szempontból kifejezetten jól állt helyt.  

Azt tudom mondani, Józsa képviselő úr, ön vetette fel az adók kérdését, hogy a 
9 százalékos társasági adókulcs ebből a szempontból volt a kulcsmomentum. Tehát az 
a tény, hogy ma elmondhatjuk, hogy Európában egyedül Magyarországon van 
egyszámjegyű, ráadásul egykulcsos társasági adó, ez egy olyan jelenség, tisztelt 



20 

képviselőtársaim, hogy még a legeslegeslegnagyobb európai vállalatok vezérigazgatói is 
maguk veszik a kezükbe a tollat és írják fel ezt az egyetlen egy momentumot a 
gazdasági prezentációkban.  

És a 9 százalékos társasági adó bevezetése után számos nagy beruházásról szóló 
tárgyalást tudtunk lezárni pozitívan, ugyanakkor azt tudom önöknek mondani, hogy a 
társasági adó ilyen alacsony szinten tartása jelen helyzetben nem elég, vagy nem volna 
elég, ugyanis a munkára rakódó adóterheket is folyamatosan csökkenteni kell.  

A helyzet ugyanis a következőképpen néz ki. A világgazdaság egy teljesen új 
fázisába érkezett, amikor is a digitalizáció meg a teljesen új technológiák miatt az egyes 
nemzetgazdaságok sikere azon múlik, hogy a termelést és a digitalizációt hogyan 
tudják összekapcsolni. Magyarul olyan technológiák kidolgozása és használata válik 
mindennapivá, amikről korábban nem is gondoltuk vagy nem is tudtuk, hogy 
bármikor lesznek ilyenek. Éppen ezért a magyar beruházás-ösztönzést is át kellett 
állítani a robusztus munkahely-teremtésről a megteremtett munkahelyek hozzáadott 
értékének növelésére. Ugyanis a 4-4,2 százalékos munkanélküliség a közgazdaságtani 
tankönyvek szerint a teljes foglalkoztatottságot jelenti. A Közgázon mi körülbelül a 
harmadik mikroökonómia órán vettük azt, hogy a kereslet meg a kínálat ahol 
találkozik, ott határozódik meg az ár, és mivel a létrehozott munkahelyek hozzáadott 
értéke egyre magasabb, a munkaerőigény egyre nagyobb, ezért a munkaerő költsége 
egyre növekszik.  

Ilyenkor egy kormánynak az a dolga, hogy a munkaerőköltség növekedésével 
párhuzamosan megteremtse annak a lehetőségét, hogy a vállalati terhek mégse 
növekedjenek, mert a vállalati tehernövekedés versenyképesség-csökkenést jelent. 
Ezért csökkentjük folyamatosan a munkára rakódó adóterheket, hogy bár magasabb a 
fizetés, de az adott vállalat pénzügyi kiadásai ne növekedjenek. Tehát tavaly 27 
százalék volt a szociális adó, idénre a parlament ezt bölcsen lehozta 22 százalékra, és 
még bölcsebben jövőre levitte a parlament 19,5 százalékra. Ez egy nagyon komoly 
versenyképességi kérdés a Magyarországra érkező beruházások vonatkozásában. 

Az Európai Unió gazdasági helyzete természetesen nagyon nagy szerepet játszik 
a magyar gazdaság teljesítményében, hiszen a magyar export 80 százaléka megy az 
európai uniós tagországokba és 20 százaléka azon kívülre. Ugyanakkor azt is 
szeretném elmondani, hogy amíg 9 százalékkal nőtt a teljes magyar export az első 9 
hónapban, addig az EU-n kívülre 12 százalékban. Tehát van egy picivel nagyobb 
dinamikájú vagy jobb dinamikájú növekedés az EU-n kívülre. Ennek nyilvánvalóan az 
oka az is, hogy a most már hagyományossá váló exportpiacainkon robbanásszerű 
gazdasági növekedések mennek végbe. 

Bana alelnök úrnak szeretném mondani, hogy továbbra is a határon túli 
magyarokért, a határon túli nemzettestvérekért, ahogy ön fogalmaz, történő kiállás a 
magyar külpolitika szíve. Tehát mi nem leszünk hajlandók olyan külpolitikát folytatni, 
amire Magyarországon sajnos volt példa, hogy amikor volt valamifajta konfliktus, 
akkor a magyar külpolitika és annak a vezetői a nyakukat behúzva, elnézést kérve a 
létezésükért, lehetőleg az asztal lapszintje alatt távoztak a teremből, nehogy baj legyen.  

Tehát a helyzet az, hogy a határon túli magyarokért ezután is a lehető 
leghatározottabban és a lehető leghangosabban ki fogunk állni, és az ehhez kapott 
minden segítséget köszönjük a parlament valamennyi pártjának kormányoldalon és 
ellenzéki oldalon. Azt tudom ígérni, hogyha az elkövetkező időszakban is lesznek olyan 
ellenzéki politikusok, akiket emiatt kitiltanak szomszédos országokból, mindig 
harcolni fogunk azért, hogy a kitiltások hatályukat veszítsék, még ha ez nem is egy 
egyszerű harc természetesen, de ebben az ügyben már van egyfajta track-rekordunk az 
együttműködésben.  
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Ami a Délvidéket illeti, tisztelt képviselő úr. Szerintem az ügyben nem 
vitáznánk, ha mondjuk csak ez lenne a kérdés, hogy ma a körülöttünk lévő országok 
közül, mondhatnám azt is, hogy viccesen, merthogy nem EU-tag, de éppen Szerbia 
adja a legszélesebb körű jogokat a magyar nemzeti közösség számára. Tehát amikor 
például arról beszélünk az EU-Szerbia társulási tanácsülésen, hogy akkor a szerbek 
hogy bánnak a kisebbségekkel, és mondjuk ezt egy olyan ország képviselője hozza fel, 
aki EU-tag és van ott magyar nemzeti közösség és azért vannak kérdőjelek, akkor 
mindig határozottan ki szoktunk állni, hogy azért van jó néhány olyan EU-s ország, 
amelyiknek semmi jogalapja nincsen a szerbek leckéztetésére kisebbségi ügyek 
vonatkozásában.  

Azt tudom önnek mondani, tisztelt képviselő úr, hogy a vajdasági magyarokat 
képviselő pártnak négy képviselője van a szerb törvényhozásban, és a szerb kormányzó 
pártnak nem lenne szüksége a vajdasági magyarokra a koalícióban, mégis bevették 
őket a koalícióba és négy államtitkári pozícióval rendelkeznek. Ilyen és ehhez fogható 
gesztusokat a környéken más ország nem tett a magyarok számára.  

És itt természetesen van vitánk a délvidéki magyarok kapcsán, mert ha jól 
értem, akkor önök nem a jelenlegi legnagyobb vajdasági magyar szervezetet tekintik az 
irányadónak - én őket tekintem irányadónak, ez egy vita közöttünk, de hát a 
demokrácia ilyen, és én mindig úgy alakítom a magyar külpolitikát a Délvidék 
vonatkozásában, ahogy azt a VMSZ vezetői kérik tőlünk, mert én azt gondolom, 
nekünk nem Pesten kell megmondani, hogy mi a jó a magyar nemzet közösségnek, 
hanem meg kell hallgatni a képviselőiket, és akkor az alapján kell eljárni. Így járok el 
Kárpátalja ügyében is. Elmentem, meghallgattam őket, azt kérték, hogy addig 
harcoljunk, amíg az eredeti helyzet helyre nem áll az oktatási törvény ügyében. Így 
teszünk, és így fogunk tenni a Délvidék ügyében is. Abban biztos lehet az alelnök úr, 
egyébként általánosságban tudom mondani, hogy semmilyen ország európai uniós 
tagságát meg semmilyen nemzetközi törekvését nem támogatjuk, ha mondjuk, a 
magyar nemzeti közösséggel kapcsolatban megválaszolatlan kérdések vannak, vagy ha 
legalábbis nem jutottunk el odáig, hogy világossá tegyük, hogy milyen kérdéseket kell 
megvitatni.  

Az energiabiztonság tekintetében. Hogy a diverzifikáció a mi felelősségünk, 
ezzel csak részben értek egyet, már nem önnel, hanem azzal, aki önnek ezt mondta, 
merthogy az legalább az Európai Unió felelőssége, minthogy a mienk, hogy a közép-
európai térségben milyen diverzifikációs folyamatok mennek végbe. Emlékezhetnek 
önök a Déli Áramlat ügyére. Mondta Firtl képviselő úr, hogy önök együtt ültek a 
Nabucco-bizottságban. De emlékezhetnek a Déli Áramlat ügyére, a Déli Áramlatot az 
Európai Bizottság ellehetetlenítette, mondván, hogy az elkerüli Ukrajnát, mondván, 
hogy nem üzleti alapú a projekt, és hogy az Európai Unió általános energiapolitikájával 
szembemegy. Most, ha jól értem, az Északi Áramlat II. gázvezeték építését készítik elő, 
ami elkerüli Ukrajnát, ami hogy üzleti projekt-e, ezt hagyjuk nyitva, ne kommentáljuk, 
és hogy az európai jogszabályokkal milyen mértékben egyezik. Maradjunk annyiban, 
hogy szerintem a Déli Áramlatnak itt nem lett volna adóssága az Északi Áramlat II.-
höz képest. De mivel mi a magunk ügyére koncentrálunk, ezért én nem akarok az 
Északi Áramlat ellen érvelni, ami ellen én érvelek, az a kettős mérce. Tehát a Déli 
Áramlatot azért volt könnyű ellehetetleníteni az Európai Uniónak, mert abban a kis 
közép-európai energiacégek vettek volna részt a Gazprommal együtt, az Északi 
Áramlat II. ellen meg azért nem tesznek semmit, mert a nagy nyugat-európai 
energiacégek vannak benne. Ez ma a helyzet, ennyit az értékalapúságról, ennyit a 
kettős mérce hiányáról, meg ennyit arról, hogy egyébként az Európai Bizottságot néha 
milyen lobbiérdekek mozgatják vagy milyenek nem, még ha erről az Európai Bizottság 
tisztségviselői nem is fognak nyíltan beszélni, ezt talán ne is várjuk el tőlük.  
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A déli gázszállítási irányról azt tudom önnek mondani, hogy mind a szerbek, 
mind a bolgárok, mind mi aláírtunk egy úgynevezett roadmapet a Gazprommal, ami 
arról szól, hogy nem új dedikált vezeték építése történik meg, hanem a belső 
gázvezetékrendszereinket úgy korszerűsítjük, és úgy hozunk létre interkonnektorokat, 
hogy azok nyomán a török áramlat második vezetékszálában évente Törökországba 
megérkező 15,75 milliárd köbméternyi gázt számításba lehessen venni Délkelet-
Európa és Közép-Európa gázellátásában. A mi kalkulációink szerint, ha a bolgár belső 
fogyasztást, a bolgár kereskedelmet és a szerb belső fogyasztást leszámítjuk, akkor 
mintegy 6 és 9 milliárd köbméter gáz megérkezése várható Magyarország déli 
határánál 2019-től az aláírt roadmap szerint. Emellett párhuzamosan Magyarország 
megkezdte a tárgyalásokat a Gazprommal a magyar-orosz jelenleg érvényben lévő, 
korábban meghosszabbított, de korábban húsz évig érvényben volt „take-or-pay” 
típusú szerződés utáni helyzetről, magyarul, hogy milyen megállapodást tudunk kötni 
az oroszokkal a gázvásárlásról, mert még egyszer szeretném elmondani, ahhoz, hogy 
mi máshonnan gázt tudjunk venni, infrastruktúra kell, és jelenleg az európai, valamint 
a kétoldalú kötelezettségeket durván sértő módon két szomszédos országunk sem 
hozta létre annak a lehetőségét, hogy mi diverzifikálni tudjuk a gázforrásainkat.  

Amit önnek a románok fölvetettek, az a következő. Korábban szó volt egy 
román-magyar-osztrák gázszállítási irány létrehozásáról, tekintettel a Fekete-
tengerben rejlő gázkincsre, aminek a kitermelését amerikai vállalati részvétellel fogják 
megvalósítani. Itt nekünk természetesen az az érdekünk, hogy ez a gáz Romániából 
Magyarországon keresztül menjen Nyugat-Európába, de nekünk az is az érdekünk, 
hogy ezt a gázt mi a saját belső fogyasztásunk diverzifikálása szempontjából is 
figyelembe tudjuk venni. Tehát, amire mi nemet mondtunk, az az, hogy az a gáz úgy 
menjen át Magyarországon Romániából Ausztriába, hogy azzal kapcsolatban mi 
semmilyen döntést ne tudjunk hozni, és ne tudjuk felhasználni a saját 
energiaszükségleteink kielégítésekor, mert az biztosan nem az érdekünk, hogy egy 
Romániában kitermelt gáz rajtunk keresztül elmenjen Ausztriába, és nekünk 
Ausztriából kelljen megvenni. Na, az egészen biztosan drágább lesz, mintha 
közvetlenül vennénk. Tehát mi erre mondtunk nemet, mi azt mondtuk, hogy mi ebben 
abszolút partnerek vagyunk, hogy a román gáz Magyarországon keresztül jusson 
Nyugat-Európába, abban nem vagyunk partnerek, hogy ez gyakorlatilag rajtunk 
mindenfajta hozzáférés nélkül kerüljön átszállításra, vagy legalábbis legyen a mi saját 
döntésünk, hogy ezt a gázt mi átszállítani kívánjuk, vagy azt a magyar belső fogyasztás 
szempontjából fel kívánjuk használni. De itt ennek megint csak lesz egy fontos fizikai 
előfeltétele, hogy akkor a románok valóban megépítik-e azt a kompresszorállomást, 
amelynek nyomán ők majd tudnak gázt szállítani a mi irányunkba, mert most csak mi 
tudunk oda.  

Csak egy kis színes, ha megengedik. A legutóbbi kolozsvári látogatásunkkor 
találkoztam a város polgármesterével, akit Emil Bocnak hívnak - korábbi román 
miniszterelnök, 2010-ben ő adta át Orbán Viktor miniszterelnök úrral a magyar-
román interkonnektort -, és kérdeztem tőle, hogy miniszterelnök úr, azt ön tudja-e, 
hogy azon az interkonnektoron önök még mindig nem tudnak gázt szállítani 
Magyarországra. Teljesen elhűlt, legalábbis úgy látszott, hogy elhűlt, és mondta, hogy ő 
ezt nem tudta, nem is gondolta, hogy ez így lenne. Márpedig a helyzet így néz ki. 2010 
óta átvettünk egy gázinterkonnektort, amin mi a saját szerződéses kötelezettségünknek 
megfelelően tudunk gázt szállítani, a román barátaink meg nem. Tehát az, hogy a 
román-osztrák-magyar együttműködés létrejön-e, nem rajtunk múlik, ezt elmondtam 
az amerikaiaknak is, az ExxonMobilnak világosan, hanem azon, hogy akkor most a 
románok megépítik-e ezt az interkonnektort vagy nem.  
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Ami a kínai és közép-európai együttműködésre vonatkozik. Nézze - és 
köszönöm itt az elismeréseket is -, az, hogy Kína úgy tekint Közép-Európára, mint egy 
gazdasági hídfőállás itt, Európában, szerintem ez nekünk jó hír. Ami a vasútvonalat 
illeti, azzal kapcsolatban a következőt tudom önnek elmondani. A kínaiak az „egy 
övezet, egy út” stratégia keretében azt a stratégiát vázolták fel, hogy a létrejött 
termelési kapacitások és az európai piaci jelenlét miatt a kínai árukat alapvetően két 
útvonalon hozzák Európába: szárazföldön és tengeri útvonalon. A tengeri útvonal 
európai végpontja a pireuszi kikötő. A pireuszi kikötőben Kína legnagyobb hajózási 
vállalata - ami a világ ötödik legnagyobb hajózási vállalata egyébként - korábban 30 
éves használati jogot vett, aztán most meg már tulajdonrészt vett, egy év alatt 3 
millióról 5 millióra növelték az éves konténerforgalmat, és ez így fog kinézni 
dinamikusan. Itt megnyílik a kérdés, hogy akkor ezek az áruk milyen irányon keresztül 
érjenek el Közép-, majd Nyugat-Európába, ezért van egy verseny a régióban, és mi 
ebbe a versenybe beneveztünk, mert szerintem sokkal jobb megnyerni egy versenyt, 
mint elveszíteni. Ezért aztán mi azt szeretnénk, ha egy Magyarországon létrejövő 
rendkívül jelentős műszaki fejlesztésnek köszönhetően Magyarországon keresztül 
vezetne a kínai áruk útja Közép-Európán át Nyugat-Európába. Ezért kötöttünk 
megállapodást a szerbekkel, és ezért kötöttünk megállapodást a kínaiakkal is.  

Milyen pluszeredmények vannak? Mondok önnek néhányat nagyon szívesen. 
Megállapodtunk abban, hogy a kínai Eximbank 500 millió dollárra bővíti ki a magyar 
Eximbanknak adott hitelkeretet, amit aztán a magyar Eximbank fel tud használni a 
hitelezése során. Itt is hadd mondjak önöknek néhány adatot, mert az önök részéről 
szoktak néha jönni olyan kritikák, amik, ha nem foglalkoznék 16 éve belpolitikával, 
akkor bántónak is tűnnének. A magyar Eximbank ügyfeleinek 84 százaléka magyar 
kis- és középvállalat, és a magyar Eximbank hitelportfóliójának 33 százaléka magyar 
kis- és középvállalkozásoknál van kint. 1132 kisvállalkozás és 215 nagyvállalat tartozik 
az Eximbank ügyfelei közé, és összesen 84 százaléka az Eximbank hiteleinek export 
célú finanszírozás úgy egyébként, hogy az úgynevezett non-performing loans, tehát 
rossz hitelek vagy nem teljesítő hitelek - talán így mondjuk - aránya 1,4 százalék, ami 
jóval a bankrendszeri átlag alatt van. Tehát az Eximbank hitelkerete 500 millióra 
kibővül. 

217 millió eurós fejlesztési hitelkeretet kapott a kínai Eximbanknál a 
BorsodChem fejlesztésre. 20 millió eurós fejlesztési hitelkeretet kapott a kínai 
fejlesztési banknál a BYD, ez Kína legnagyobb elektromos buszt gyártó vállalata, ami 
az első európai gyárát Komáromban hozta létre néhány hónapja, és számos európai 
nagyváros repülőterein meg közútjain futó elektromos buszokat Komáromban 
gyártanak. Aláírtuk a méz és a kukorica exportjára vonatkozó protokollt, ezzel 
továbbra is Magyarországé a legtöbb élelmiszeripari exportengedély a térségben Kína 
irányába. 

Mint ahogy összességében is Közép-Európából a legtöbb export 
Magyarországról érkezik Kínába, és a legtöbb kínai beruházás ebben a térségben 
Magyarországra érkezik. (Gyopáros Alpár távozik a bizottság üléséről.) 

Az üzleti fórumon 23 megállapodást írtak alá. Egyet emelnék ki: Naturtex 
Szeged, textil-, illetve paplangyártás, 40 millió dolláros szerződés. Tehát én azt 
gondolom, hogy a magyar gazdaság szempontjából továbbra is ki kell használnunk azt, 
hogy van egy józan észen alapuló pragmatikus együttműködés a világ 
legdinamikusabban fejlődő gazdasággal rendelkező országával.  

A V4 védelmi együttműködésről, Firtl képviselő úr kérdésére, el tudom 
mondani, hogy lassan befejeződik a legutóbbi fontos missziónk. Észtországban 150 
katonával vett részt minden ország, negyedéves rotációs alapon, az ottani 
bizalomerősítő akció keretében. Kicsit itt rá tudunk térni a szolidaritásra is, merthogy 
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Oroszország vonatkozásában jól láthatóan másfajta megközelítést alkalmaznak azok az 
országok, amelyek határosak Oroszországgal, meg azok, amelyek nem. Tehát mi soha 
nem mondjuk azt, hogy a lengyelek vagy a baltiak rossz álláspontot visznek az 
oroszokkal kapcsolatban. A saját szempontjukból nyilván jó álláspontot visznek. Mi 
megadjuk a tiszteletet az ő álláspontjuknak, cserébe elvárjuk, hogy a mi 
álláspontunknak is adjanak tiszteletet a mi saját szempontunkból. De mivel 
szolidárisak vagyunk, ezért ott voltak a katonáink a Baltikumban ebben az 
esztendőben, mint ahogy 2019-ben újra Magyarország látja majd el vagy Magyarország 
is ellátja a balti légtérvédelmi együttműködés ránk háruló feladatait. Tehát a védelmi 
együttműködés a V4-en belül továbbra is erős.  

Volt közös harccsoportunk, ami folyamatos rendelkezésre állást biztosított az 
Európai Unióban. A PESCO létrehozását is közösen támogattuk, ez így marad a 
jövőben is.  

Ami a bolgár és a román schengeni tagságot illeti, itt egy dologra hadd hívjam 
fel a figyelmet. Minket nagyon sokat bíráltak amiatt, hogy kerítést építettünk a déli 
határokon. Most tudják, mi a kerítés? Az, amit a bolgárok építettek a török határra. 
Na, az kerítés! Érdekes módon azt senki nem vitatta. Érdekes módon a minket bíráló 
nemzetközi médiából a médiaszabadság és a tisztességes tájékoztatás keretébe ez nem 
fért bele. Na, az kerítés, amit a bolgárok építettek a török határra! Meg az is kerítés, 
amit a spanyolok a saját városaik köré építettek Észak-Afrikában, meg az is kerítés, 
amit Görögország épített a török határra annak a honvédelmi miniszternek a 
terminusa alatt, aki most a migrációs biztosa az Európai Uniónak és aki minket bírál a 
kerítés miatt. Ezt most csak zárójelben teszem hozzá, csak hogy ez a kettős mérce meg 
a szelektív politikai emlékezet hova vezet.  

A Európai Unió jelenlegi migrációs biztosa görög honvédelmi miniszter volt, 
amikor a görög-török határra kerítést építettek, és ez a görög miniszter, aki ma a 
migrációs biztos, azt mondta, hogy ez volt a legjobb eszköz az illegális bevándorlás 
megfékezésére. Nem volt nagyon régen, csak mondom. Tehát szerintem a bolgárok 
mindent megtettek annak érdekében, hogy alkalmasak legyenek a schengeni tagságra. 
Nekünk az lenne az érdekünk, ha a románok is meg tudnának felelni minden 
kritériumnak a lehető legrövidebb távon, mert ha a szomszédos ország megfelel a 
schengeni követelménynek, az jó, a mi biztonságunkhoz járul hozzá. 

A horvátokra ez sajnos nem mondható el. A horvátok azt bizonyították az elmúlt 
években, hogy nem felelnek meg a schengeni kritériumoknak. Nem támogatjuk a 
horvátok Schengen-tagságát, mint ahogy nem támogatjuk a horvátok OECD-tagságát 
sem. Tehát az az ország, amely nyilvánosan azt mondja, hogy nem érdekes egy 
választottbírósági döntés, az nem alkalmas arra, hogy tagja legyen az OECD-nek. Ezért 
továbbra is az az utasításom van érvényben, hogy a horvátok OECD-tagságát 
semmilyen formában nem kívánjuk támogatni mindaddig, amíg nem változtatnak a 
nemzetközi gazdaság kiszámíthatósága szempontjából alapvető nemzetközi normák 
betartásához való viszonyukon.  

Ami a szószóló úr megszólalását illeti, remek az együttműködésünk a görög 
kollégával, Nikos Kotzias úrral, aki ma egyébként Budapestre látogat az ukrajnai 
helyzet és még sok más ügy vonatkozásában. Nagyon érdekes az, amikor a politikai 
paletta két szélső vagy legalábbis két egymástól messzire lévő oldaláról érkezve 
bizonyos nagy kérdésekben az ember ugyanarra a következtetésre jut. Ilyen van, az új 
világrendnek ez is a velejárója. Sokszor képviselünk olyan, józan észen alapuló 
álláspontokat, amelyekkel a végén általában hárman szoktunk maradni, a ciprusi, a 
görög kolléga és jómagam. De a lényeg az, hogy az ukrán oktatási törvény 
vonatkozásában az együttműködésünk határozott és hatékony, merthogy nekünk 
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ugyan 150 ezer magyarunk van Ukrajna területén, de van 400 ezer görög, ha jól értem, 
tehát ez a probléma ott hatványozottan jelenik meg.  

Ciprus kapcsán pedig azt tudom önnek mondani, hogy a békefolyamat 
elkötelezett támogatói vagyunk. Nemrégiben volt lehetőségem arra, hogy a ciprusi 
elnökkel is szót váltsak erről. A ciprusi külügyminiszter kollégával rendszeresen 
beszélünk erről, és a jövő év elején pedig konzuli képviseltet nyitunk Cipruson, tehát a 
személyes jelenlétünket visszahelyezzük Ciprusra.  

Hörcsik elnök úrnak szeretném mondani, hogy a magyar kormány álláspontja 
szerint továbbra is az az érdeke az Európai Uniónak, hogy erős tagállamokra alapuljon. 
Szerintünk erős integráció nem tud létrejönni úgy, hogy közben azok az országok, 
amelyek alkotják az integrációt, gyengék lennének. Tehát mi az európai egyesült 
államok gondolatát továbbra is a lehető leghatározottabban visszautasítjuk, az 
szerintünk ellentétes egy erős Európa iránti igénnyel. Mi azt gondoljuk, hogy a 
nemzetállamok, a tagállamok és a nemzeti parlamentek szerepét meg kell tartani és 
erősíteni kell. Egyébként ebből a szempontból is nagy politikai érvágás a britek 
távozása, mert a britek is hasonló álláspontot képviseltek, ezért az európai jövőről 
szóló vitákban ez ügyben sajnos lesz egy hangsúlyeltolódás, és nem a mi érdekünk 
szerint. Ez kétségtelen.  

A szolidaritás kapcsán azt tudom önnek mondani, hogy ez megint egy 
képmutató vita. Most ha csak a migrációról gondolkozunk, olyan országok beszélnek a 
szolidaritás szükségességéről, amelyek közben átlagosan maximum 25 százalékban 
teljesítették a betelepítési kvótát, és közben azokat szidják, akik világosan 
megmondták, hogy mivel az ellentétes Európa érdekeivel, nem fogják teljesíteni. Tehát 
ma olyan országok bírálnak minket, amelyek hangosan, minden erejükből kiabálva 
dicsérik a betelepítési kvótát, és 25 százalékban teljesítették átlagban. Mi, magyarok 
elsőként bizonyítottuk a visegrádi barátaink segítségével, hogy meg lehet állítani az 
illegális bevándorlási hullámot. Tehát hogy nem ment még 1,5 millió, meg még ki 
tudja, hány illegális bevándorló Nyugat-Európába, az nekünk köszönhető, ezzel 
legyünk tisztában, mert mi állítottuk meg a déli határunkon az illegális bevándorlást. 
És ha a szolidaritásról beszélünk, akkor én azt gondolom, az, hogy mi nem engedjük, 
hogy mások vállára újabb teher kerüljön, az legalább annyira szolidáris kérdés, vagy 
legalább annyira szolidaritás kérdése, mint bármi más. 800 millió eurót költöttünk 
erre. Ezt költhettük volna a magyar gazdaság fejlesztésére is, de mi a határvédelemre 
költöttük, és ehhez képest a köszönöm helyett továbbra is a bírálatok kereszttüzében 
állunk. Tehát a szolidaritás fogalmának önkényes, diktatórikus meghatározását nem 
fogadjuk el az Európai Unió részéről, mert szolidaritás az is, ha nem engedjük, hogy 
másnak a vállára teher kerüljön, márpedig Magyarország megakadályozta, a 
történelemben nem először, hogy Európa vállára vagy vállaira újabb és újabb teher 
kerüljön. 

Ukrajna kapcsán a sajnálkozás szót említette az elnök úr. Én azt tudom 
mondani, hogy igen, valóban sajnáljuk, mert mi nagyon szívesen lennénk az ukránok 
európai és euroatlanti integrációs törekvéseinek támogatói, mint ahogy eddig is 
voltunk, mondhatnám, a szószólója. Mi nagyon sajnáljuk, hogy nem tudunk azok 
lenni, de mindaddig, amíg Ukrajna lábbal tiporja a magyar nemzeti közösség jogait, 
addig nem is fogjuk támogatni az európai és az euroatlanti integrációs törekvéseit. 
Sajnos, mert nagyon szívesen tennénk, de jelen helyzetben erre nincsen lehetőség, és 
mindaddig nem is lesz rá lehetőség, amíg az ukránok nem módosítanak.  

A héten lesz EBESZ külügyminiszteri találkozó, ahol ezt a kérdést fel fogom 
vetni. A héten lesz EU-Ukrajna társulási tanácsülés, ahol szintén személyesen leszek 
jelen és fel fogom vetni ezt a kérdést. A héten lesz NATO külügyminiszteri tanácsülés, 
amelynek a margóján NATO-Ukrajna bizottsági ülést szerettek volna szervezni. Ezt mi 
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megvétóztuk, mondtuk, hogy ez ebben a helyzetben teljesen elfogadhatatlan. És így 
fogunk eljárni az elkövetkezendő időszakban is, mindaddig, amíg ez a törvény nem 
módosul.  

Én továbbra is azt gondolom, hogy a magyar kormánynak az a kötelessége, hogy 
ebben a helyzetben világossá tegye, hogy a kisebbségi jogokból nem enged, és még 
egyszer mondom, ezért köszönettel tartozunk a Magyar Országgyűlésnek, amely 
példátlan egységgel kiállva biztosította az ehhez szükséges támogatást. Azt szeretném 
kérni önöktől, hogy mivel ez egy közös ügy, ez egy nemzeti ügy, itt egészen biztosan 
nincsenek, vagy józan ésszel felmérve nem lehetnek pártszintű álláspont-különbségek. 
Eben az ügyben maradjunk továbbra is egységesek, mert ez az egyetlen lehetőség van 
arra, hogyha nem tudnak minket megbontani, hogy egyben az ügyben eredményesek 
leszünk. Mi a magunkét ebben a tekintetben meg fogjuk tenni, és az a kérésem, hogy 
ehhez nyújtsanak majd támogatást a jövőben is.  

Elnök úr, azt hiszem, hogy érintettem minden kérdést, amit képviselőtársaim 
felvetettek, meg az időkeretet is tiszteletben tartottuk, Kövér elnök úr utasítását és 
engedélyét is tiszteletben tartottuk, úgyhogy köszönöm szépen önöknek a lehetőséget, 
hogy beszámolhattam. 
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adott kimerítő válaszait. Úgy hiszem, hogy ezt nyugodtan mondhatom minden 
képviselőtársam nevében, hogy miniszter úr éves meghallgatása sikeres volt. Fogadja 
gratulációnkat, további jókívánságainkat nemcsak az ön, hanem a magyar diplomácia 
egész kara számára, azzal kapcsolatban, amit végeznek Magyarország érdekében.  

Végül tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő és egyben az 
ülésszak utolsó ülésére egy hét múlva, tehát december 11-én, hétfőn kerül sor 10 óra 15 
perckor, a főemelet 66. számú teremben. Három napirendi pontot tervezünk. Az első a 
mobilitási csomag egyes elemei, ahol a bizottsági véleményt alakítjuk ki, a második 
Trócsányi László igazságügyi miniszter éves meghallgatása, végül a villamos energia 
belső piaca lesz napirenden, itt az előadó Aradszki államtitkár úr lesz.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a részvételt, a bizottsági ülést bezárom. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 41 perc) 

 
 
 

  Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 
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