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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II . 24.) OGY határozat 121 . §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani a Külgazdasági é s
Külügyminisztériumot vezető miniszterhez

„A „szabadságharcos” magyar kormány a magyar emberek pénzén szolgálja orosz
barátait?”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Amikor a kormány néhány éve elegánsan lenyúlta a Jobbik keleti diplomáciai és gazdaság i
nyitásra vonatkozó ötleteit, bizakodva vártuk az első eredményeket. Tettük ezt azért, mert
számunkra soha nem az volt a fontos, hogy ki valósítja meg elképzeléseinket, hanem az, hog y
a magyar emberek jólétét szolgáljuk programunkkal és javaslatainkkal . Sajnos, hamar kiderült,
hogy a kormány értelmezésében a keleti nyitás leginkább a mérsékelt diktatúrák
hatalomgyakorlási módszereinek és korrupciós rendszereinek átvételére való nyitottságo t
jelentette .

Üdítő kivételt jelenthetett volna a 2016-ban a magyar Ganz által elnyert egyiptomi vonattender ,
melynek keretében a nagy múltú vállalat az Eximbank 280 milliárd forintos hitelének
segítségével 700 vasúti kocsit gyárthatott volna le, évekre munkát adva magyar emberek
százainak . Ha van gazdaságdiplomáciai siker, ezt mindenképpen annak tekinthettük volna .
Jómagam egy ideig Egyiptomban éltem, így jól tudom, milyen népszer űségnek örvendenek a
magyar termékek ebben az észak-afrikai országban és tudom, milyen értéke van a jó hírnévne k
a világ azon táján . Nem csoda, hogy az egyiptomi fél egyértelműen a magyar pályázó t

preferálta. Noha tudjuk, hogy a kormány el őszeretettel hivatkozik magyar sikerként a haza i
telephellyel rendelkező külföldi vállalatok eredményeire, ezúttal egy valóban magyar vállala t

kapott volna kiemelkedő lehetőséget.



Éppen ezért tartom egészen hihetetlennek azt, hogy a kormány a fejlesztéshez hitelt nyújt ó
állami tulajdonú Eximbankon keresztül a Ganz pályázatát megtorpedózta és a támogatást egy
orosz vállalat kezére játszotta át . Jelenleg tehát egy nagy múltú, 357 embert foglalkoztat ó
magyar cég, mely közel száz éve van jelen Egyiptomban, nyereség helyett 475 millió forinto s
veszteséget termelt, miközben a magyar adófizet ők pénzén működő Eximbank az orosz
Transzvagonmas vállalatot támogatja, mely a Dunakeszi Járm űjavítóban való részesedé s
vásárlásával játszhatja ki azt a feltételt, hogy a kiszállított áru magyar legyen . A magyar
embereknek ismét csak az összeszerelő feladatok jutnak, valamint a kockázat, melyet a z
Eximbankon keresztül most ők állnak .

Tisztelt Miniszter Úr!

Mi áll annak hátterében, hogy a magát szabadságharcosnak láttató kormány cserben hagyv a
egy magyar vállalatot és dolgozóit, egy ekkora üzletet orosz kézre játszott át? Hogyan értékel i
annak egyre erősödő gyanúját, hogy a magyar kormányt külső országok zsarolják? Nem érz i
úgy, hogy egy magyar állami vállalat segítségével tönkre tenni egy megnyert üzletet és a
magyar emberek zsebéből kivenni a pénzt a hazaárulás min ősített kategóriája? Várható-e a
jövőben is, hogy a magyar kormány hazaáruló módon a magyar vállalatokkal szemben külföld i
érdekeket fog kiszolgálni ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2018 . május 30 .

Tisztelettel,

1 Márto n
Jobbik
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