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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      [2 Kötött segélyhitelezés] [15 025,2] /-15 025,2 m. kiadás/

Indokolás 

1. 

Az elmúlt 4 évben a modell, amit a kormány megalkotott, láthatóan nem működött. A külügyek

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



és  a  külgazdaság  összevonása  azt  eredményezte,  hogy  a  külgazdaság  oltárán  feláldozta  a
kormány a klasszikus diplomáciát. Tette ezt úgy, hogy a külgazdasági számok nem mutatnak
semmilyen előrelépést. A keleti nyitás kétes sikerű politikájának köszönhetően csökkent a Kelet
felé  tartó  exportunk,  a  Déli  nyitás  pedig  azt  eredményezte,  hogy  a  Külgazdasági  és
Külügyminisztérium egy tucat kereskedőházat bezárt. A kötött segélyhitelek az elmúlt 8 évben
azt  igazolták:  a  kormány  a  nemzetközi  fejlesztés  egyik  eszközét  a  korrupció  egyik  új
formájaként  használja.  Nem  áll  rendelkezésre  információ,  hogy  a  többmilliárdos
költségtételekből  milyen  nemzetközi  fejlesztések  valósulnak  meg  valójában,  kormányközeli
vállallkozások  közbeszerzés  nélkül  jutnak  milliárdos  megbízásokhoz,  továbbá  a  kötött
segélyhitelek  visszafizetése  is  kétséges.  A kötött  segélyhitelt  elismerjük,  mint  a  nemzetközi
fejlesztés egyik eszközét, de nem abban a formában, ahogy ezt a kormány használja.
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