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Dr. Vadai Ágnes képviselő asszony részére

Magyar Országgyűlés
Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglalta k
alapján írásbeli választ igénylő „Mi haszna van Budai Gyulának?” című , K/ 18035. számú

írásbeli kérdésére - Szijjártó Péter miniszter úr megbízásából - az alábbi tájékoztatás t
adom .

A jelenleg is hatályban lévő uniós szankciók és az arra válaszul bevezetett oros z
embargó - az Osztrák Gazdaságkutató Intézet (WIFO) adatai szerint - mintegy 10 0
milliárd euró veszteséget okozhat az Európai Uniónak, és 2 milliónál is töb b
munkahely kerülhet veszélybe. A magyar gazdaság jelentős károkat szenvedett el
emiatt, ennek ellenére az uniós szankciókat minden esetben megszavazta a magya r
kormány, az Európai Unió egységét nem bontottuk meg . Egyúttal azonban
gondoskodnunk kellett arról, hogy az orosz embargó által érintett hazai cégek a lehető
legkisebb károk elszenvedésével éljék túl ezt a helyzetet : ne küldjenek el
munkavállalókat és a megtermelt termékek számára új piacokat teremtsünk .

A Külgazdasági és Külügyminisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy ez t
a vállalását teljesítse . Ugyanakkor az orosz embargó hatásainak kezelése itt még
messze nem ért véget . A Külgazdasági és Külügyminisztérium célul tűzte ki, hogy ne
csak az embargó okozta károkat enyhítsük és orvosoljuk, hanem nyissunk olya n
országok piacai felé, amelyeken nem, vagy csak kis mértékben voltak jelen magya r
agráripari termékek . Az Oroszország által elrendelt embargó miatt szükségessé vál ó
külgazdasági intézkedésekért felel ős miniszteri biztos az alábbi feladatokat látja el :

• segítségnyújtás az oroszországi embargóval sújtott magyar mez őgazdasági é s
agrárvállalkozások, továbbá élelmiszer-feldolgozók és vállalkozások számára a
piacaik megtartása érdekében,

• az együttműködés elősegítése a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottságban,
• kapcsolattartás az embargóval érintett magyar vállalkozásokkal, valamint a

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársasággal,
• gondoskodás a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata (agrár-attaséi)

hálózat felülvizsgálatáról ,
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• a Keleti Nyitás politikája keretében az oroszországi piacon nem értékesíthető
mezőgazdasági termékek más régiókban történő értékesítési lehetőségének
vizsgálata, új piacok felkutatása, javaslattétel az új értékesítési lehetőségek
kihasználására .

Ennek a nyitásnak és új piacszerzésnek a szellemében jelentősen erősödtek termékeink
a Nyugat-Balkánon és Törökországban, Japánban, Kínában, Tajvanon é s
Szingapúrban . Komoly sikerek születtek a píacszerzésben, emellett pedig jelentős
összegekkel támogattuk - és támogatjuk - a hazai vállalkozásokat a nemzetköz i
kiállításokon való részvételükben is . Szeretném Képvisel ő Asszonyt megnyugtatni : a
Külgazdasági és Külügyminisztérium továbbra is megtesz mindent, hogy a haza i
cégeket külföldön helyzetbe hozza és segítse a magyar termékek külföldi piacr a
jutását .
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