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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 33 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, a helyettesítések szerint Vejkey képviselőtársam helyettesíti Braun 
Márton képviselő urat és jómagam Nagy Gábor Tamás alelnök urat. Megállapítom, hogy ettől 
függetlenül a bizottságunk határozatképes. 

Egyetlen napirendi pontunkról írásban tájékoztatót kapott a bizottság. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy napirendi pontunkhoz kiegészítés, vélemény van-e. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja ezt a 
napirendünket. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta.  

A napirendi javaslat: tájékoztató a magyar-kínai gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatokról. Ehhez meghívott vendégünk Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, akit 
nagy tisztelettel köszöntök a bizottságunkban. 

Tájékoztató a magyar-kínai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról 

Tisztelt Miniszter Úr! Terveink szerint szeretnénk meghallgatni öntől egy bevezető, 
felvezető tájékoztatást az adott témáról, azt követően képviselőtársaink kérdéseket 
fogalmazhatnak meg, majd azt követően, ha azokat csokorba szedtük, önnek lesz lehetősége 
ezeket megválaszolni. Még egyszer nagy tisztelettel köszöntöm, és meg is adnám önnek a 
szót. 

Fellegi Tamás bevezető tájékoztatója 

FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és 
Uraim! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást. Kiemelten fontos dolognak 
tekintem, hogy időről időre az önök nyilvánossága előtt is számot tudjak adni, számot tudjunk 
adni a minisztérium vezetése nevében azokról a problémákról, eredményekről, 
lehetőségekről, folyamatokról, amelyeket a különböző tevékenységi körünkbe tartozóan 
végzünk és elértünk. 

Önök előtt nyilván ismert, hogy amellett, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
azokat a területeket viszi, amelyek a statútumában szerepelnek, három irányban egyúttal a 
külgazdaságért, a külső gazdasági kapcsolatokért is felelős, jómagam pedig mindhárom 
irányban kormánybiztosként töltöm be a reláció kezelését, irányítását: ez Kína, Oroszország 
és Ukrajna; három olyan ország, amelyek nemcsak méretüknél és gazdasági súlyuknál fogva 
fontosak Magyarország számára, hanem három olyan ország, amelyben az államnak, a 
kormányoknak meghatározó szerepe van a gazdasági döntésekben, a gazdaság ilyen-olyan 
irányításában, függetlenül attól, hogy milyen mértékben tekinthető piacgazdaságnak, milyen 
mértékben tekintethető a magánvállalatok által kezelt gazdaságnak, hogy így fejezzem ki 
magam.  

Ezért is született az a döntés tavaly először Oroszország és Ukrajna, majd azt követően 
Kína vonatkozásában, hogy abban a minisztériumban, amelyben leginkább összpontosulnak 
azok a gazdasági erőforrásaink az állami vagyontól az infrastruktúráig és az uniós pénzekig, 
amelyek leginkább kapcsolatba tudnak kerülni az ilyen típusú gazdaságokkal, jelenjen meg 
ezeknek a gazdasági relációknak az egyedi kezelése. Ennek megfelelően hoztuk létre mind a 
három irányban a kormánybiztosságot, és kezdtünk el működni. Ami Kínát illeti, a mai 
meghallgatás fő témája, ezzel azt is jelzem, hogy amennyiben van kérdés, természetesen a 
másik két ország vonatkozásában is szívesen válaszolok.  

A kínai meghallgatás talán időszerűbb, mint valaha: az a helyzet, hogy jövő héten 
megyünk NFM-delegációval pont Kínába, és egy újabb egyhetes tárgyalássorozatot fogunk 
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lebonyolítani számos tartományban és városban, számos vállalattal, bankkal és kormányzati 
emberrel fogunk találkozni, aminek a célja az, hogy az idén júniusban Budapesten megtartott 
miniszterelnöki csúcstalálkozó döntéseinek a konkretizálását elvégezzük, illetve 
felgyorsítsuk, és ahol lehet, ott véglegesítsük. (Dr. Nagy Gábor Tamás megérkezik az ülésre.) 

Ezzel gyakorlatilag meg is jelöltem két fő pontot. Az egyik fő pont, ami azt gondolom, 
az új típusú magyar-kínai kapcsolatoknak egy kiemelkedő eseménye volt: az idén júniusi 
miniszterelnöki látogatás, aminek az egyik kiemelt politikai jelentősége abban áll, hogy a 
kínai miniszterelnök akkor három európai országot látogatott meg, Nagy-Britanniát, 
Németországot és Magyarországot, tehát három olyan országba jött el, amelyet Kína úgy 
tekint, mint stratégiai partner.  

Ez egyúttal azt is meghatározza, hogy mi hogyan tekintünk saját magunkra, illetve 
Kínára ebben az összefüggésben. Saját magunkra úgy tekintünk, mint egy olyan közép-kelet-
európai ország, amely stratégiai partneri viszonyt tud kialakítani Ázsia és a világgazdaság 
egyik legnagyobb vagy éppen a legnagyobb gazdaságával, ami Ázsiát illeti; és egy olyan 
ország, amely egyedülálló módon a világban a nagy, hosszú távú, relatíve alacsony 
megtérülésű beruházások végrehajtására, tervezésére és finanszírozására egyaránt képes. Ma 
nagyon kevés ilyen ország van a Földön, talán az egyetlen olyan ország, amely az ilyen 
gigászi lélegzetű megafejlesztéseket - különösképpen az infrastruktúra területén - képes 
munkaerővel, nyersanyaggal ellátni, kivitelezni, és egyúttal ehhez a finanszírozási hátteret is 
tudja biztosítani.  

A mi hozzáállásunk a kínai gazdasági kapcsolatokhoz teljesen egyértelmű: 
Magyarországnak szüksége van azokra a gazdasági, pénzügyi és technológiai kapcsolatokra, 
amelyekkel azokat a hosszú távú stratégiai célkitűzéseket, amelyek a gazdasági 
növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és az ország versenyképességének javításához 
szükségesek, végre tudjuk hajtani. Ebben a hagyományos szövetségeseink - mindenekelőtt az 
európai gazdaságok - a jelenlegi válsághelyzetben, amely 2008-ban kezdődött, nyilvánvalóan 
limitáltan képesek partneri viszonyban maradni velünk. Új utakat, új növekedési pályákat, új 
lehetőségeket kellett nyitnunk, amit úgy ítéltünk meg, hogy a keleti nyitáspolitikával meg 
tudunk teremteni. Ennek jegyében nemcsak kínai irányban, hanem orosz és ukrán irányban is 
jelentős nyitást határoztunk el és hajtottunk végre. 

Úgy ítéltük meg, hogy a Kínával való kapcsolatok mindenekelőtt három területen 
jelentkezhetnek: egyrészt a pénzügyi együttműködés területén; másrészt a közös befektetési 
területeken, tehát kínai vállalatok magyarországi betelepülése, illetve magyar vállalatok, 
elsősorban technológiai vállalatok betelepülése a Kínai Népköztársaság területére; 
harmadrészt pedig a kereskedelmi kapcsolatok jelentős javítása, közös vállalkozások, közös 
vásárok, közös kereskedelmi tevékenységek kifejlesztése.  

Nagyon ambiciózus célokat határozott meg a két kormány ezen az utóbbi területen, 
hiszen a kínai miniszterelnök magyarországi látogatása során be is jelentettük, be is 
jelentették, hogy 2015-ig gyakorlatilag a duplájára kívánjuk emelni a kereskedelmi 
áruforgalom értékét. A különböző számoktól függően ma 8-10 milliárd dollár között mozog 
ez a szám, és 2015-re 20 milliárd dollárra kívánja a két ország emelni az áruforgalmat. Ennek 
óriási a jelentősége, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy a kínaiak pontosan tudják, hogy 
Európában milyen típusú válság van, pontosan tudják, hogy a válságnak milyen pénzügyi 
kihatásai vannak, és noha ambiciózusnak tűnik, de mégis reálisnak tekintették, és bevállalták 
azt, hogy a maguk oldalán mindent megtesznek azért, hogy a két ország közötti áruforgalmat 
a duplájára tudjuk emelni.  

Ennek nyilvánvalóan olyan feltételei vannak, amelyek a gazdasági infrastruktúra, a 
tágan értelmezett gazdasági infrastruktúra fejlettségéhez, kiépítettségéhez, jól működéséhez, 
operativitásához kapcsolódnak. Ilyen mindenekelőtt a pénzügyi háttér biztosítása, és itt nem a 
tőke biztosítására gondolok mindenekelőtt, hanem a pénzügyi infrastruktúra, a banki háttér 
biztosítására, azoknak a pénzügyi intézményeknek a megjelenése a közép-kelet-európai 
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régióban, amelyek ahhoz kellenek, hogy kínai vállalatok itteni tevékenységét finanszírozni 
tudják a saját csatornáikon keresztül. Nem véletlen, hogy a Bank of Chinának 
Magyarországon van egyedül a régióban fiókja, és egyre növekvő mértékű jelenlétet kíván 
létrehozni.  

Fontos információ és fontos lépés ebből a szempontból az is, hogy a kínai kormány 
bevállalta, hogy egymilliárd eurónyi projektfinanszírozási hitelt biztosít Magyarország 
számára különböző, közösen elhatározandó projektek tervezésére és kivitelezésére. Ez nagyon 
hasonlatos azokhoz a struktúrákhoz, amelyek más országok vonatkozásában is léteznek: ilyen 
például a norvég alap vagy a svájci alap, amelyeknek a lényege az, hogy mindezen országok 
olyan magyarországi fejlesztésű célok megvalósítását támogatják pénzügyileg, amelyeknek a 
saját országuk vállalataihoz vagy technológiájához köze van.  

Ugyanez a helyzet a kínaiakkal is. Az a cél, hogy olyan közös megvalósítású 
projekteket hozzunk létre Magyarországon, amelyek Magyarországon hasznosulnak, itt 
teremtenek gazdasági növekedést, itt teremtenek GDP-növekedést, ugyanakkor a kínaiak 
számára európai, azon belül közép-európai jelenlétet biztosítanak. Ennek az egyik 
kiemelkedően fontos mintája lehet két, magyar méretekben rendkívül jelentősnek tekinthető 
kínai befektetés. Az egyik a BorsodChem sorsa: a Wanhua nevű kínai vállalat - amelyik az 
egyik legnagyobb vegyipari vállalata a Kínai Népköztársaságnak - 100 százalékos tulajdonosa 
lett a BorsodChemnek, amely nagyságrendileg 2-2,5 milliárd eurós beruházást jelent 
Magyarországon. A másik pedig a két informatikai, távközlési óriáscégnek a párhuzamos, 
egymással konkuráló mozgása. Ez számunkra jó, hiszen Magyarországot mindketten 
fontosnak tekintik, hogy konkuráljanak itt. Az egyik a Huawei, amely a Kínán kívüli globális 
elosztó központját Magyarországra telepíti, és jelentős gyártási kapacitást kíván itt létrehozni 
már jelenleg itt lévő vállalatokon keresztül.  

Itt hadd jegyezzem meg, hogy miközben az egyik oldalról a kormány is súlyos 
problémának érzékelte az Elcoteq csődbemenetelét, ami Pécs és Baranya megye környékén 
okozott zavarokat, de hadd jelezzem rögtön, hogy az Elcoteq helyén létrejövő vállalat jelentős 
Huawei-megrendeléseket fog kapni, tehát valójában az a jelentős elbocsátási szám, amit 
prognosztizáltak, nem fog megtörténni. Továbbá az Elcoteq maradék részére más 
befektetőkkel tárgyalunk, tehát ennek eredményeképpen kialakulhat egy olyan szerencsés 
helyzet, hogy nemcsak hogy csökkenne, hanem pont fordítva: nőni fog a foglalkoztatottság a 
Pécs és Baranya megyei régióban a hi-tech ipar gyártási kapacitása növekedésének 
köszönhetően. 

A másik óriáscég egyébként ugyanabból a városból, Shenyangből a ZTE technológiai 
vállalat, amely két nagy magyarországi mobilszolgáltatónak is a kizárólagos infrastruktúra-
beszállítója a negyedik generációs mobilszolgáltatásokhoz, tehát nagyon komoly verseny 
keretében mind a két cég olyan fejlesztéseket, olyan betelepüléseket hoz Magyarországra, 
amelyek egyértelműen arról tanúskodnak, hogy bíznak, hisznek az ország jövőjében. Ez 
számunkra is egy kiemelkedően fontos kérdés. 

Ugyancsak kiemelten kezeli a kormány azt a lehetőséget, hogy a magyar 
vasútfejlesztésben kínai vállalatok kínai finanszírozással vegyenek részt. Ezzel kapcsolatosan 
több olyan konkrét projektlehetőségnek az előkészítése folyik folyamatosan szakértői szinten, 
amelyeket remélhetőleg most a jövő héten kezdődő kínai látogatás során aláírással is le 
tudunk zárni. Ezek részben a repülőtér és Budapest közötti forgalommal kapcsolatosak, 
részben nemzetközi vonalak felújításával kapcsolatosak, és benne van az a lehetőség az egyik 
projektben, hogy határon átnyúló, a Nyugat-Balkán irányába is elvezető, jelentős vasúti 
infrastruktúra-fejlesztés legyen. Ezt azért mondom ilyen ködösen, mert nyilvánvaló, hogy itt 
nemcsak a magyar-kínai, hanem a más országok, az érintett országok kormányaival is a 
megfelelő egyeztetést le kell folytatni, ami még nem zárult le. Tehát ezt nem jelentem ki 
tényként, hanem a lehetőséget említem önöknek ebben a körben, ez is része a tárgyalásoknak, 
hogy hogyan tudunk olyan magyarországi központú, de a magyar határokon túlmutató 
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infrastruktúra-fejlesztési projektet is megvalósítani, amelynek hosszú távon nemcsak 
gazdasági, hanem az ország szempontjából geopolitikai jelentősége is lehet.  

Fontosnak tartjuk változatlanul és kiemelt fejlesztési célnak, hogy konkrétan meg 
tudjuk valósítani azt az egyik államközi megállapodást a hatból, amit a miniszterelnöki 
látogatás során írtunk alá, és egy logisztikai cargoközpont magyarországi létesítéséről szól. Itt 
házi feladatként gyakorlatilag az összes szóba jöhető magyarországi helyszínnek a 
megvalósíthatósági elemzését végeztük el az összes lehetőség, gyengeség, problémák és 
egyéb gazdaságfejlesztési összefüggések tekintetében.  

Itt egyértelműen arra törekedtünk, és olyan javaslatot viszünk a kínai partnerek felé 
kiválasztásra és reményeink szerint megegyezésre, amely túlmutat egy logisztikai 
cargoközponton, és magja lehet egy regionális gazdaságfejlesztésnek is. Ez a célunk, hogy 
olyan helyre tudjuk telepíteni ezt, amely egyrészt már rendelkezik megfelelő infrastrukturális, 
közlekedés-infrastrukturális háttérrel, és rendelkezik azzal az adottsággal, hogy Magyarország 
számára fontos gazdaságfejlesztési tevékenységeket tudjunk odatelepíteni. Tehát nem 
egyszerűen szállítási kapacitásról, nem egyszerűen átrakási lehetőségről beszélünk, hanem 
kifejezetten tartós munkahely-növekedéssel és gazdaságfejlődéssel, GDP-növekedéssel együtt 
járó gazdaságfejlesztési koncepcióval kívánjuk összekötni.  

A következő, amit szeretnék megemlíteni, a pénzügyi együttműködés. Már jeleztem, 
hogy az alapmegállapodásig eljutottunk a kínai partnerekkel erről az egymilliárd eurós 
projektfinanszírozási hitelről. Most ennek a konkrétumairól egyeztetünk, hogy pontosan 
milyen feltételek mellett, milyen kínai vállalati részvétel mellett, milyen típusú projektekre, 
konkrét projektekre - nem elvi kérdés innentől kezdve, hanem abszolút gyakorlati kérdés - 
tudjuk igénybe venni ezeket a forrásokat. A partneri viszonyt ehhez ki is alakítottuk: a kínai 
fél által kijelölt bank a Kínai Fejlesztési Bank, magyar oldalról pedig a Magyar Fejlesztési 
Bank lett kijelölve olyan pénzügyi intézményként, amelynek dolga a szükséges szakértői 
szintű együttműködés kereteinek a kialakítása. (Szabó Vilmos megérkezik az ülésre.)  

Fontosnak tartjuk - felvetettük már, most konkrétumaiban fogjuk felvetni a kínai 
partnerek felé - egy olyan típusú pénzügyi együttműködés lehetőségét, amely közös fejlesztési 
alap létrehozatalát szolgálja. Egy olyan közös fejlesztési alapban gondolkodunk, amely 
kifejezetten a technológia, a magyar gazdaságban erőteljesen jelen lévő, Kína irányába 
exportálható technológia fejlesztését segíti, részben magát a technológiai fejlesztést, másrészt 
pedig a vállalatok kitelepülése lehetőségének a pénzügyi hátterét teremti meg. 

Nagyon fontos területnek tartjuk a vízminőség kérdését, ami Kínában egy neuralgikus 
pont, és ebben Magyarország jól áll. Már vannak vállalatok Kínában, magyar tulajdonban is 
lévő vállalatok, amelyek kifejezetten a vízminőség javításával foglalkoznak, és a kommunális 
szolgáltatások területén működnek. Erre az ország méreténél fogva és a csatornázottságából 
következő helyzetéből fakadóan nagyon komoly igény van, ebben nagyon nagy gazdasági 
növekedési lehetőséget látunk. (Harangozó Gábor megérkezik az ülésre.)  

Egy másik terület, ahol nagyon komoly előrelépésre van tartalék: az orvosi kutatások, 
gyógyszerkutatások területe. A múlt héten járt Magyarországon a kuangtungi kormányzó. 
Kuangtung Kína második leggazdagabb tartománya, ráadásul hi-tech központ, ugye Shenyang 
is Kuangtung tartományban található, amely kimagaslóan a világ egyik legnagyobb hi-tech 
központja. Ők maguk fogalmazták meg azt, hogy a saját fejlettségük mellett nagyon komoly 
igényt tartanak az orvosi és a biotechnológiai kutatási területen való együttműködésre, hiszen 
Magyarország ebben a világ élvonalába tartozik, és Kínának rendkívül nagy a 
felvevőképessége. Nagyon komoly tárgyalásokat folytattak a legnagyobb, részben állami 
tulajdonban is lévő magyar gyógyszergyár képviselőivel egy gyógyszeripari együttműködés, 
ezen belül kutatási együttműködés lehetőségéről. 

További fontos pontnak tartjuk azokat a megvalósítási lehetőségeket, amelyek 
egyrészt a szolnoki citromsavgyárhoz, másrészt pedig berettyóújfalui napelemgyárhoz 
kapcsolódó megállapodások, amelyeknek a véglegesítése már vállalati szinten - ez már nem 
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kormánykérdés - elő van készítve, gyakorlatilag az utolsó üzletiterv-megegyezésre vonatkozó 
egyeztetés folyik a felek között. Reményeink szerint ez minél hamarabb meg fog valósulni. 

Kínai relációban az NFM nemcsak a gazdasági kapcsolatokért, hanem minden kínai 
kapcsolatok koordinálásáért felel, így kiemelten fontosnak tekintjük azt, hogy az emberi 
kapcsolatok területén is jelentős fejlődést érjünk el Kínával. Itt különösen kiemelném az 
egyetemek közötti együttműködést, ezen belül az ösztöndíjasok lehetséges csereprogramját, 
és azt, hogy kínai diákok jöjjenek Magyarországra minél nagyobb számban; részben azért, 
mert több magyarországi egyetemen nagyon komoly, magas színvonalú, nemzetközileg is 
elismert színvonalú angol nyelvű képzés folyik. Különösképpen az orvosi és a műszaki 
területen ez rendkívül hasznos lehet, és ahogy említettem, mind a két területen Kínában 
nagyon komoly igény mutatkozott ilyen külföldi kapcsolatokra.  

Nekünk fontos az, hogy magyar diákokat tudjunk Kínába küldeni, hiszen ha évtizedes 
perspektívában gondolkodunk, áruforgalmi számok jönnek-mennek, pénzügyi számok 
jönnek-mennek, az emberi kapcsolatok maradnak tartósak, és azok a kulturális, oktatási 
összekapcsolódások, amelyek két nép között, két ország között tartósan ki tudnak alakulni, 
sok ponton megkönnyítik a politikai, gazdasági, stratégiai tárgyalásokat, kérdéseket. Más az 
ország megítélése, másként tekintenek az adott népre, az adott gazdasági megközelítésre vagy 
kezdeményezésre, ha nagyon szoros emberi kapcsolat van a két ország között. Nem véletlen, 
hogy ma is gyakorlatilag a kínaiak úgy emlegetik Magyarországot, a magyar népet, mint az 
egyetlen olyan európai nép, amely büszke arra, hogy Ázsiából származik, és ezáltal egyfajta 
közösség van közöttünk. Ők ezt nagyon komolyan gondolják, és azt gondolom, hogy érdemes 
nagyon komolyan is venni. 

Éppen ezért elkezdtünk ösztöndíjas programokat felállítani a kínai partnerekkel 
közösen, kulturális intézetek - Magyarországon a Konfuciusz Intézetet - hálózatát kívánjuk 
létrehozni. Most legfrissebben két héttel ezelőtt a Szegedi Egyetem rektora járt kint Kínában, 
és állapodott meg arról, hogy Szegeden egy Konfuciusz Intézetet hoznak létre komoly kínai 
állami támogatással, amely jelentősen javíthatja a Szegedi Egyetem együttműködési 
lehetőségeit Kínával. Fontosnak tartjuk azt, amit a kínai partnerek kiemeltek, a múlt héten 
legutoljára Kuangtung tartomány kormányzója: a testvérmegye és a testvérváros program, 
amit a magyar kormány minden lehetséges eszközzel támogatni fog, beleértve az anyagi 
eszközöket is; ezen a területen is próbáljuk minél szorosabbra vonni az együttműködést a két 
ország között. 

Végül hadd említsek meg két dolgot, és utána várom a kommentárjaikat, kérdéseiket, 
megjegyzéseiket. Az egyik az, hogy úgy tűnik, lehetőség nyílik arra, hogy az autó- és 
járműgyártás területén új típusú kapcsolatot tudjunk kialakítani kínai vállalatokkal. Ez azért 
lenne kiemelten fontos az ország számára, mert azzal, hogy nagy nyugati autógyártó cégek 
betelepültek Magyarországra, egy nagyon jelentős kis- és középvállalati beszállítói bázis 
alakult ki ezen a területen. Tehát azt gondoljuk, hogy itt van egy olyan, jelentős részben 
magyar tulajdonú kis- és középvállalatokból álló beszállítói infrastruktúra, amely további 
növekedési potenciált kaphat akkor, ha autóbuszgyártásban vagy autógyártásban kínai 
vállalatok települnének Magyarországra. Ebben a vonatkozásban is lesz két tárgyalásunk a 
jövő héten kezdődő kínai út során, remélem, hogy itt sikert tudunk elérni. 

A másik, ami tovább erősíti a technológia, a technológiai kutatások és a technológiai 
transzfer területén az együttműködést, hogy az út egyik központi eleme az lesz, hogy a 
delegációnk részt vesz a China Hi-Tech Fair rendezvényen, amely Shenyangben évente kerül 
megrendezésre. Magyarország az egyik meghívott vendég ezen a nagy jelentőségű 
eseményen, amely jelentős mértékben szolgálhatja azt, hogy magyar technológiai, hi-tech 
vállalatokat megismerjenek Kínában. Ezt az alkalmat kihasználjuk, felhasználjuk arra, hogy 
magyar vállalatok külön standdal meg tudjanak jelenni, és Magyarország mint a hi-tech 
területén élenjáró ország is meg tudjon jelenni a Kínai Népköztársaságban, és ezáltal további 
gazdasági együttműködési lehetőséget teremtsünk. 
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Köszönöm szépen.  

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
vannak-e kérdések. (Jelzésre:) Nagy Andor képviselő úr jelentkezett, Ertsey képviselő 
asszony és Gruber képviselő úr.  

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Ha 

ebben a bizottságban a miniszter a vendég, az általában külügyminiszter, és éppen így beszéd 
közben úgy jóleső érzés volt látni, hogy egy miniszter maga eljön egy ilyen meghallgatásra. 
Ezt szeretném megköszönni a bizottság nevében, azt hiszem, ma volt kormányülés, úgyhogy 
nem is olyan egyszerű feladat ennek eleget tenni. (Fellegi Tamás: Még van is, vissza kell 
mennem!)  

Egy személyes megjegyzéssel szeretném kezdeni. Valamikor tizenvalahány évvel 
ezelőtt, amikor a kislányom 1-2 éves volt, a nyelvtanárom azt mondta nekem, hogy mire ő 
felnő, majd kínaiul kell tanulni, és azt mondtam neki, hogy ne vicceljen már, de annyit 
változott az elmúlt tíz évben a világ, hogy ma már mindenki Kínáról beszél. Nagyon kimerítő 
beszámolót hallottunk a magyar-kínai kapcsolatokról, szorgalmasan jegyzeteltem is, és végig 
az járt a fejemben, hogy mit tudunk mi magyarok, hogy ilyen pozícióba tudtunk keveredni. 
Elhangzott egy olyan mondat, hogy a kínaiak szemében mi vagyunk az egyetlen olyan 
európai nép, amelyik büszkén mondja azt magáról, hogy ázsiai származású, de itt azért 
üzletről van szó. Tehát ez is egy fontos dolog, de ugye minden üzlet úgy kezdődik, hogy talán 
van valamilyen érzelem is benne. 

Arra szeretnék rákérdezni, mert kiderült a beszámolóból - a BorsodChemtől kezdve a 
Huawei, a ZTE, a hi-tech, az autóipar -, hogy mennyi terület van, hogy mi az, amit mi 
magyarok kínálunk a kínaiaknak, ami miatt, mondjuk, egy kínai miniszterelnök Nagy-
Britannia és Németország mellett bennünket választ. Ha egyáltalán lehet erre a kérdésre 
választ kapni, azt nagyon megköszönném. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ertsey képviselő asszony! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, és erre rögtön rá is kapcsolódnék. 

Vajon nem az-e a vonzerőnk, hogy mi nem támasztunk olyan kemény feltételeket például 
emberi jogi vagy környezeti kérdésekben, mint amilyeneket más országok? Erre kíváncsi 
lennék, tehát hogy államközi szerződések szintjén, illetve amikor már vállalati szinten 
vagyunk, a már egészen, hogy is mondjam, közismert és elfogadható feltételeket - mint 
például a Global Compactben megfogalmazott munkavállalói, emberi jogi, környezeti és 
egyéb sztenderdek fenntartását - mennyire kérjük számon a vállalatoktól. Ez az egyik 
kérdésem. 

A másik az - és egy szót erről -, hogy nemrég volt egy komolyabb állampapír-vásárlás. 
Milyen befektetői kör vásárolt és milyen állampapírokat? 

A harmadik: az államközi szerződések nyilvánossága ügyében még perben állunk, 
nem haragban, de perben; remélem, hogy előbb-utóbb kiderül az, hogy milyen államközi 
szerződések és milyen feltételekkel születtek, de ez mind-mind arról szól ugye, hogy a 
kínaiak jönnek ide. Egy olyan területet hallottam igazán, ami kifejezetten vállalati 
együttműködés, de kifelé irányuló: ha jól sejtem, ez az Organicának a tisztítóműexportja. 
Milyen egyéb módon segítik elsősorban a kkv.-kat abban, hogy kifelé tudjanak menni? 
Nekem nincsenek túl jó tapasztalataim arról például, hogy a szingapúri kereskedelmi 
képviseletünk milyen módon tudja ott segíteni ebben a hatalmas országban a magyar piacra 
jutást, az finoman szólva egy behatárolt lehetőség. Ebben mit tud tenni a tárca? 
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Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Összegyűjtjük a kérdéseket, úgy a legegyszerűbb. Gruber 

képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszter Úr! Bevallom, egy kicsit zavarban voltam, hogy újra fel kell tegyem azt a kérdést, 
amit ma délelőtt Szatmáry Kristóf államtitkár úr a Nemzetgazdasági Minisztériumból 
legálisan áttolt ma délutánra, vagyis hogy majd a miniszter úr fogja megválaszolni, hogy mi 
történt azzal a kiemelt jelentőségű, nyáron aláírt 14 megállapodással kapcsolatban, de 
köszönöm, hogy ezt az előadásában elmondta, és ugyancsak érdekes volt az autóipar része.  

Hadd kérdezzem meg - lehet, hogy nem figyeltem -, hogy talán ebben a felsorolásban 
mint lehetőségekben szerepel-e a turizmus, és különös tekintettel az üzleti turizmus szerepére, 
hiszen úgy tűnik az eddigiek során, hogy erre jelentős igény mutatkozna, és ehhez képest 
talán érdemes lenne, egyáltalán szó van-e arról, hogy a hongkongi kereskedelmi képviselet 
újranyitása esetleg ebben segítséget nyújtana. Azt mindenképpen itt is el kell mondjam, hogy 
személyes tapasztalat van, hogy például a sanghaji konzulátus hihetetlen jó munkát végez a 
gazdasági élet személyi és tárgyi kapcsolatainak biztosítása érdekében, és azt hiszem, hogy 
példamutatónak kellene minősíteni a sanghaji konzulátus ilyen irányú tevékenységét, 
szerintem eredményei is voltak az elmúlt időszakban, és lesznek a jövőben is. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Én is 

szeretném megköszönni a tájékoztatását, szeretném elmondani, hogy nagy örömmel hallottam 
- leszámítva azt, hogy kis késéssel tudtam csak ideérni - mindazokról a folyamatban lévő, 
kétoldalú kapcsolatainkat érintő tételekről, eredményekről, tervekről, amelyekről ön beszélt, 
és nyilvánvalóan azt tudom mondani, hogy ez a támogatásunkat is élvezi; annál is inkább, 
mert nem sok olyan dolog van, amit ez a kormány folytatott az előző két szocialista 
kormányzat idejéből, de azt gondolom, hogy a kínai kapcsolatokat illetően ez elmondható, 
még ha a kormányzatban ezt nem is mondják. 

Azt hiszem, ez helyes is, és helyén is kell kezelni akkor is, amikor felidézzük a mai 
kormányzó pártoknak a hozzáállását a kínai-magyar kapcsolatokhoz. Ide kell azért hozzam és 
emlékeztetni rá, hogy 1998 és 2002 között szabályszerűen tiltva volt, sőt parlamenti 
viszonyok között nem is lehetett kapcsolatot tartani a Kínai Népköztársaság Népi Gyűlésével, 
így például a Külügyi bizottság utazását is az akkori házelnök, hogy is mondjam, letiltotta 
vagy legalábbis nem engedélyezte. A 2002 és 2010 közötti időszakban sem tudnám azt 
mondani, hogy kifejezetten pozitív vagy támogató nyilatkozatok hangzottak el, elhangzottak 
egyébként emellett inkább olyan jelzők, amelyek egyfajta gyanúval illették ezt a 
kapcsolatfejlesztést, miközben itt járt a kínai elnök, a gazdasági, kulturális, oktatási 
kapcsolatok elindultak, magyar-kínai tannyelvű iskola, Konficiusz Intézet és sok minden más.  

Gyurcsány Ferenc látogatásáról kifordítva olyan híreket próbáltak behozni a magyar 
közvélemény elé, amelyek a kínaiak beáramlását vagy idehozatalát és így tovább sugallták. A 
parlament előtt hosszú hetekig mind a Fidesz, mind a Kereszténydemokrata Néppárt olyan 
parlamenti határozatokat próbált erőszakolni Tibet ügyében, amelyek nyilvánvalóan 
eltúlzottak voltak, úgyhogy ehhez képest - miközben még egyszer mondom, tartalmában 
támogatjuk és fogjuk is - talán ennek egy picit a túlpolitizálása vagy túlhangsúlyozása is 
megtörténik. Mindezt persze a kínaiak pontosan a helyén értékelik, és pontosan tudják, hogy 
hová is kell elhelyezniük.  
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Azt gondolom, fontos az, amit Ertsey Katalin mondott az emberi jogokat illetően, 
hogy mértékkel és a helyén kezeljük. Még az előző kormányzat idején az emberi jogokat 
érintően egy állandó munkacsoport jött létre a két ország kormánya, illetve 
Külügyminisztériuma között, amely évente rendszeresen egy vagy két ülést tartott, és ezek az 
ülések arról szóltak, hogy mi a különbség az emberi jogokat illetően a mi felfogásunk - az 
Európai Unió tagjaként és egyáltalán polgári demokratikus berendezkedésű országként - és az 
ő felfogásuk között; ezek nyilván nem a nyilvánosság előtt zajlottak. Őszintén remélem - ezt 
persze nyilván nem öntől kell megkérdeznem, miniszter úr, hanem Martonyi miniszter úrtól 
vagy a Külügyminisztérium vezetésétől -, hogy ezek zajlanak, és pontosan a helyén kezeljük 
és értékeljük a dolgokat. 

A kérdés, amit Gruber Attila összefoglalt, azt gondolom, a részemről is áll. Nem 
tudom, hogy addig, amíg nem hallottam, beszélt-e arról, hogy a repülőterekkel, a Malévvel 
kapcsolatosan a tervekről mondható-e valami. Ha beszélt róla, akkor elnézését kérem, majd 
elmondják a kollegáim, de ha nem, akkor kérem, hogy válaszoljon. 

 
ELNÖK: Úgy látom, hogy három kérdezőnk van még: Tilki képviselő úr, Gyöngyösi 

alelnök úr és Kalmár képviselő úr. Kérdezem, hogy ki az, aki még kérdést kívánna feltenni. 
(Senki sem jelentkezik.) A miniszter úrnak is azért egy hosszú listát kell most összeírnia.  

Tilki képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter Úr! Azt 

szeretném megkérdezni, említette a beszámolójában, hogy a mostani, jövő heti kínai találkozó 
a júniusi miniszterelnöki csúcson megfogalmazott gondolatok megerősítése. A későbbiekben 
terveznek-e még esetleg kormányszintű vagy államközi találkozót? 

Nagyon örültem annak, hogy említette az észak-alföldi régióban megvalósuló, 
konkrétan Berettyóújfaluban megvalósuló kínai beruházást, de lehet hallani debreceni 
beruházásról is, és úgy néz ki, hogy az én térségemben is egy komoly kínai befektetés fog 
megvalósulni, ami Ukrajnával és Romániával határos; ez az én választókörzetem Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében. A kérdésem az, említette azt is, hogy igen komoly nyitás van 
Ukrajna felé. A jövő heti tárgyaláson foglalkoznak-e ezzel a kérdéssel azon túl, hogy a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek találhatóak az ország keleti felében? Lehet-e valami 
vonzerő a kínaiak felé Ukrajna közelsége esetlegesen az ott megvalósuló ipari beruházásokkal 
kapcsolatban? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gyöngyösi alelnök úr, majd Kalmár képviselő úr következik. 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr, 

és a miniszter úrnak köszönjük szépen a tájékoztatást. Én is elnézésemet kell hogy 
kifejezzem, mert se a reggeli találkozón nem tudtam itt lenni teljes értékűen, és most is 
elkéstem különböző, plenáris ülésből fakadó teendőim miatt.  

Már lehet, hogy elhangzott részben, de nekem az egész külgazdasági tevékenységnek 
a szerkezetére irányulna az első kérdésem; lehet, hogy már elhangzott a délelőtt folyamán 
vagy akár most is itt a bevezetőjében. Engem ez igazából azért érdekelne, mert nekem az 
édesapám külkereskedelemmel foglalkozott, és nekem volt szerencsém a nyugdíjazásáig 
követni ennek a szakmának az ívét és a szép lassú kihalását, hiszen addig, amíg a 
szocializmus alatt voltak, ha nem is jól működő, de azért legalább nemzetgazdasági 
tényezőként definiálható szervezetek vagy vállalatok, addig volt kiknek az érdekeit képviselni 
külföldön, és ugye akkor még a Külügyminisztérium keretében, a KKM, a Külkereskedelmi 
Minisztérium keretében volt is ilyen nagyon kemény nemzeti érdekérvényesítés, külföld felé 
irányuló nemzeti érdekérvényesítés, gazdasági érdekérvényesítés. Később, a privatizáció 
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során eltékozolt állami vagyon leépítése során valahogy szépen nivellálódtak ezek a 
kapcsolatok meg ez a tevékenység, mint ilyen. Ugye először szépen a felhígult 
Nemzetgazdasági Minisztérium keretében, aztán utána elkezdték pakolgatni a 
Külügyminisztérium és a Gazdasági Minisztérium között ezt a tevékenységet, utána 
kiszervezték egy ITDH nevű valamibe, amit most aztán megint átszerveztek valami mássá, és 
szépen lassan ember legyen a talpán, aki ezt tudja követni.  

Most meg azt látom, hogy talán az Orbán-kormány kezdetekor volt egy felelős 
államtitkári pozíció, talán Becsey Zsolt égisze alatt, ami az NGKM alá tartozott, most meg 
egyesével kiragadtak ebből országokat. Nyilván én azt el tudom fogadni, hogy Kína van 
annyira fontos stratégiailag, hogy ez külön figyelmet érdemeljen, mondjuk, egy fejlesztési 
miniszter hatáskörében, de akkor is egy kicsit kívülállóként valahogy a koncepciót nem látom 
teljesen. Ha erre rávilágítana, hogy ez a tevékenység itt a sok különböző szervezet között 
körülbelül hogyan zajlik, azt megköszönném. Ez lenne az egyik. 

A másik pedig az, amire már Ertsey Katalin képviselőtársam is utalt meg Szabó 
Vilmos is utalt: ugye Magyarország és Kína megítélése főleg a Fidesznél sokat változott az 
idők folyamán. Tehát azért még emlékszünk - nem mennék vissza a 1998-2002-es időszakra - 
a tibeti zászló lobogtatására a dalai láma fogadásakor. Ez nagyon exponált, és mindannyian 
tudjuk, hogy ez nem feltétlenül humanitárius vagy emberi jogi kiállás valami mellett, tehát ez 
nem egy ilyen altruista dolog, hanem ez bizony egy nagyon komoly geopolitikai játszmának a 
része.  

Tibet kérdését és a dalai láma kérdését is, akár a Kínában működő keresztény 
egyházak kérdését is azért a magyar fél mindig nagy előszeretettel tolta Kína orrába. Ez egy 
kicsit nevetséges, ha a két országnak a méretét és a geopolitikai súlyát összevetjük, és 
igazából nem tudom, hogyan lehet úgy kereskedelmet fejleszteni és úgy gazdaságpolitikát 
folytatni, hogy közben mint Washington előretolt bástyája ilyen emberi jogi vesszőket 
lobogtatunk Kína felé. Tehát én ezt rendkívül aggályosan figyeltem, és vannak kételyeim 
afelől, hogy a kínai fél ezt szívesen látja-e.  

Én tudom azt, hogy például Csehországot Kínában konkrétan persona non gratának 
tekintik, mivel Tibet és Tajvan viszonyulásában nekik voltak nagyon határozott 
állásfoglalásaik, ezért a kínaiak azt mondták, hogy akkor ők most Csehországot pár évig 
jegelik. Nem tudom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor igazából a Nyugat szétesőfélben meg 
hanyatlófélben van, mi meg szeretnénk Keleten kapcsolatokat építeni és piacokat találni vagy 
újra felfedezni, akkor nem kellene-e valahogy több koncepciót és egy picit több stratégiát 
vinni a külgazdaság kérdésébe. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kalmár képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ígérem, én 

sokkal rövidebb leszek, hiszen sok minden már elhangzott. A gyógyszeripart említette a 
miniszter úr. Azt szeretném megkérdezni - tekintettel arra, hogy gyakorlatilag a 
gyógyszeriparban egyetlenegy magyar cég van tudomásom szerint, amely magyar tulajdonban 
van, a többi multicégek tulajdonában van -, hogy a tulajdonviszonyok, az, hogy a tulajdonos 
külföldön van valahol vagy valamelyik külföldi cég a tulajdonosa egy magyar cégnek, 
mennyire nehezíti vagy mennyire segíti az újabb kapcsolatok építését. Gondolom, hogy a 
nyugati tulajdonosoknak is érdekük egy kínai piacépítés.  

A másik dolog, másik kérdés az volna - a turizmusról már itt beszéltünk, Gruber Attila 
képviselőtársam említette -, hogy kifejezetten a gyógyturizmussal hogyan állunk, mert ott az 
egy nagy piac volna, de eddig még nem láttunk kínaiakat, legalábbis én nem, legutóbb Gyulán 
jártam, és Hajdúszoboszlón se. Úgy gondolom, hogy erre volna esetleg lehetőség. 
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Egy utolsó, inkább ilyen érdekességbe menő kérdést szeretnék feltenni. A 
BorsodChemnél vannak kínai vezetők a cégnél. A munkastílusok, a munkakultúrák 
különbségéből vannak-e problémák, adódnak-e súrlódások, vagy a dolgok mennek szépen? 
Gondolom, hogy ez nem egy problémamentes dolog, hiszen nagyon távoli kultúrákról van 
szó. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután nincs több kérdés, vélemény, csak egy nagyon 

rövidet kérdeznék, Szabó képviselőtársam gondolatmenetét gondoltam tovább. Beszélünk 
arról, hogy milyen fontosak a kínai és az orosz kapcsolatok, és ha jól emlékszem, az elmúlt 
két évben, három évben azért történt sok furcsa dolog, tehát a moszkvai magyar kereskedelmi 
képviselet eladása, illetve a hongkongi kereskedelmi képviselet bezárása is, ami 2009-ben 
történt úgy, hogy tudjuk jól, hogy a kínai működő tőke 60 százaléka Hongkongon keresztül 
érkezik Európába és a világba javarészt.  

Tehát igen, általában el lehet mondani, hogy sokat tettek a különböző kétoldalú 
gazdasági kapcsolatokért, csak ezek a technikai dolgok azért biztosan nem jönnek jól ma 
akkor, amikor ezek mellé az ügyek mellé azért erősíteni kéne a személyes kontaktusokat, 
személyes kapcsolatokat is, ahogy a miniszter úr elmondta. 

A kérdésem részben arra vonatkozna, hogy tervezi-e a tárca, hogy esetleg a 
kereskedelmi képviseleteket - akár a követségeken vagy főkonzulátusokon keresztül - 
megerősíti a jövőben, különösen a stratégiailag kiemelt országok irányában.  

Öné a szó, miniszter úr. 

Válaszok 

FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen, tisztelt bizottság, 
a kérdéseket és a megjegyzéseket, és külön köszönöm az összes hozzászólás konstruktív 
tartamát. 

Nem felszólalási sorrendben mennék, hanem kiemelném Gyöngyösi képviselő úr 
kérdését a stratégiáról mint legmagasabb szintű kérdést. Valójában a mostani kormányzati 
struktúrában a külgazdaság három oldalról írható le, és mindegyiknek világos helye van. A 
multilaterális külgazdasági kapcsolatokat a Külügyminisztérium viszi, ez az ő dolguk, az 
olyan szervezetek, mint az OECD vagy más hasonló, nemzetközi gazdasági 
tevékenységekhez, külgazdasághoz kapcsolható szervezetek képviseleti tevékenységet a 
Külügyminisztérium látja el. A bilaterális külgazdasági kapcsolatokat alapjában a 
Nemzetgazdasági Minisztérium viszi, ez az ő dolga.  

Ezekből került kiemelésre az elmúlt év folyamán három viszonylat, az orosz, az ukrán 
és a kínai, aminek több oka van. Az egyik az, amit már a bevezetőmben is említettem, hogy 
ez három olyan ország, ahol a kormányzati vagy általában véve a politikai jelenlét 
koncentráltsága a gazdasági döntésekben lényegesen magasabb, lényegesen nagyobb, és eltér 
a nyugat-európai, észak-amerikai gyakorlatoktól.  

A másik az - ahogy ez a kérdéséből is kiderült vagy talán ön említette a kérdése 
magyarázataképpen -, hogy mind a három ország olyan, amelyek vonatkozásában nekünk 
jelentős fejlesztési viszonyulásunk van vagy jó lenne, ha lenne. Mint Fejlesztési Minisztérium 
ez a minisztérium rendelkezik azokkal a politikai, gazdasági és közigazgatási erőforrásokkal, 
amelyek ezeknek a működtetéséhez szükségesek.  

A harmadik ok pedig, amit én kiemelnék - nyilván még számos más okot is lehet 
mondani erre -, hogy ebben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban koncentrálódik az 
infrastruktúra, mindaz az elem, ami ebben a három relációban leginkább megemlíthető. Tehát 
ezért került sor arra a kormányzati döntésre, hogy külön kormánybiztosságokat hozzunk létre 
ezekre az országokra. 
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A negyedik: szemben a többi országgal, itt effektíve működő gazdasági vegyes 
bizottságok vannak. Máshol is van gazdasági vegyes bizottság, de az nem tölt be ilyen 
működő előkészítő, döntéshozatali szerepet. Tehát indokolt volt, hogy ne csak a másik 
oldalon, hanem a mi oldalunkon is legyen egy politikai, közigazgatási, gazdasági erőforrás-
koncentráció egy minisztériumban, és ez azért lett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, amit 
az első három pontban említettem. 

Tehát ami a külgazdasági tevékenységünket illeti ebben a három irányban, azt 
gondolom, ott rendelkezünk stratégiával, tehát a minisztérium kormánybiztosságai 
folyamatosan frissítik a stratégiánkat, Kína vonatkozásában is van ilyen, pontosan tudjuk, 
hogy a következő évekre milyen elképzelések mentén lehet menni. Kína mint olyan nagyon 
nehezen értelmezhető, ugye Kína akkora, mint Európa, tehát Kínával üzletelni körülbelül 
ugyanolyan, mint Európával üzletelni - némi túlzással - Görögországtól Norvégiáig, 
Portugáliától Finnországig, és nemcsak méretre, hanem jellegre is. Tehát ha az ember, 
mondjuk, a nagyon gazdag, nagyon fejlett tengerparti övezeteket, Sanghajtól Hongkongig, 
Makaóig nézi meg vagy Kína belsejét, Belső-Mongóliát, vagy Csungking, vagy Szecsuán 
tartományt, óriási különbségeket lát mindenféle vonatkozásban. Kifejezetten figyelembe 
vesszük ezeket a különbségeket is, és azt, hogy sok mindent el lehet érni központi szinten, sok 
mindennek meg lehet ágyazni központi szinten, de valójában a konkrét megvalósítás 
tartományi, városi szinten kell hogy megtörténjen.  

Ezért is fontosak azok a tartományi látogatások, amelyek Magyarországra történnek 
meg, illetve a mi utazásaink a kínai - Pekingen kívüli és mondjuk, a kiemelt három városon 
kívüli - területekre. Nem véletlen, hogy áprilisban, amikor előkészítettük a kínai 
miniszterelnök magyarországi látogatását, akkor Kína belsejébe is elmentünk, Csungkingban 
is voltunk. Csungking városa egy 32 milliós város, ami a vegyipar és az autógyártás, tehát a 
hagyományos gépipar központja Kínában, és egy ilyen, mondjuk úgy, külön specialitása, 
hogy 2500 kilométerre van a tengertől, de odáig mennek be a tengerjáró hajók, tehát annyira 
ki van építve a vízi infrastruktúra Csungking belsejében. Teljesen elképesztő, még egyszer, az 
a 32 milliós város és vonzáskörzete azzal a gazdasági súllyal, amit ez Kínán belül is és a mi 
szempontunkból is jelent. Amilyen mértékben mi azon mesterkedünk, hogy a magyar kis- és 
középvállalati beszállítói kört, mondjuk, a gépipar területén helyzetbe tudjuk hozni, 
nyilvánvaló, hogy azt nem Pekingben fogjuk tudni elérni, hanem ilyen helyeken kell 
kialakítani a különböző lehetőségeket. 

Tehát körülbelül így néz ki, világos elképzelésünk van, hogy miért pont ezek a 
tartományok, miért pont ezek a városok, mit kaphatunk az egyik helyen, és mit nem 
kaphatunk ott. Tehát azt gondolom, hogy a stratégiai rész rendben kell hogy legyen.  

Továbbmegyek: Kalmár képviselő úr itt a munkakultúrára kérdezett rá, én még a két 
ország közötti tárgyalási kulturális különbségre is utalnék itt röviden, mert nyilván nincs 
annyi időnk, hogy részletesen elmeséljük azokat a tárgyalási tapasztalatokat, és azokat a 
döntéshozatalbeli különbségeket, amelyek mondjuk, az európai, észak-amerikai üzleti 
világhoz, tárgyalási logikához és kultúrához szokott embereket éri Kínában, amikor 
kínaiakkal kell ugyanarról a dologról megegyezésre jutni. 

Ami a politikai hátteret illeti, az emberi jogi, környezetvédelmi, környezetjogi 
megfontolásokat. Mi abból indulunk ki konzekvensen, hogy nem avatkozunk be mások 
belügyeibe, és elvárjuk a többiektől is, hogy ők se avatkozzanak be a mi belügyeinkbe, ne 
mondják meg, hogy hogyan éljük, mi se mondjuk meg nekik, hogy hogyan éljenek. Ez az 
egyik vonal, amit azt gondolom, hogy ez a kormány nagyon konzekvensen, nagyon 
következetesen érvényesít. 

Azt is szeretném elmondani, hogy a kapcsolatok felvétele és építése nem a 
kormányváltás után kezdődött. Orbán Viktor, későbbi miniszterelnök akkor ellenzéki 
pártvezetőként járt Kínában, ahol legmagasabb szintű tárgyalásokat folytatott, majd a 
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kormányváltást követően szinte haladéktalanul nekiálltunk a kínai kapcsolatok felépítéséhez, 
kiépítéséhez. Tehát ez az egyik dolog. 

A másik: ha megnézzük Kína gazdasági partnereit, legfontosabb partnereit, mondjuk, 
akár külkereskedelmi viszonylatban, akár befektetési viszonylatban, az első ötben garantáltan 
négy polgári demokrácia található. Japán mellett biztos, hogy ott van az Egyesült Államok, 
Németország, Nagy-Britannia és még valaki. Tehát azt gondolom, hogy abba a klubba 
tartozni, nem egy rossz dolog. Értem én a megjegyzéseket az amerikaiakra is, de azt 
szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország nincs abban a helyzetben, és nem is kell, hogy 
abban a helyzetben legyen, hogy ezekben a kérdésekben más felfogást valljon, mint az 
Egyesült Államok, Németország, Nagy-Britannia vagy Olaszország. Azt gondolom, hogy 
hibás lenne, ha Magyarország ezt a vonalat vinné.  

Nagyon nehezen megoldható dilemmára kérdezett rá a képviselő asszony, a kkv.-k 
helyzetbe hozatalára Kínában, hiszen a méretgazdaságosság az egy olyan adottság, amit 
nagyon nehéz átlépni. Tehát azt gondolom, hogy ott, ahol kínai piac méretű tömegtermelésről 
van szó, szóba se jön az, hogy magyar kis- és középvállalatok labdába rúgjanak. 
Nyilvánvalóan egyrészt az úgynevezett niche marketek azok, amelyek leginkább 
megcélozhatók, és itt jönnek be megint a geográfiailag is szűkített kapcsolatok. Tehát azt 
gondolom, hogy egy csungkingi vállalkozáshoz, egy sanghaji megjelenéshez - vagy 
mondhatnék más példákat is - kis- és középvállalatokat helyzetbe lehet hozni, ami nagyon 
világosan lokalizált mennyiségileg, és remélhetőleg a minősége jóvoltából helyzetbe tud 
kerülni.  

Tehát azt gondolom, ezt a politikát, ezt a stratégiát tudjuk követni, és azt tudjuk elérni, 
hogy minél tágabbra nyissuk a lehetőségeket, legyen az vásári megjelenés, ennek óriási 
jelentősége van. Kínában nagyon sok városban tartanak bemutatókat, vásárokat, ami mondjuk 
úgy, hogy pontosan a belépési szint arra a piacra, tehát aki ott jól tud teljesíteni, az 
valószínűleg - ha egyébként az üzleti folyamatai rendben vannak, beleértve a gyártási 
kapacitását, az erőforrás-gazdálkodását - helyzetbe tud kerülni. 

Két dolog van, ami hiányozhat, és amiben azt gondolom, az állami támogatás fontos 
lehet: egyrészt forrás a piacra jutáshoz, másrészt a piacszerzés, amiben leginkább a kínai 
partnerekre kell tudnunk támaszkodni; ez a legfontosabb eleme, ez az orosz kapcsolatoknál is 
így van. Tehát vállalati és városi, tartományi, országos - attól függ, hogy miről beszélünk - 
kapcsolati hálót kell kiépítenünk, ezért ez egy nagyon szisztematikus kapcsolatitőke-építési 
feladat is kormányzati szinten is, önkormányzati szinten is. Ezért fontosak a testvérvárosok, a 
testvérmegyék, amelyekről szó volt, mert ezek kereteket hoznak létre, amelyeket aztán okos, 
ügyes, kreatív vállalkozóink fel tudnak használni, ki tudnak használni. Tehát ebben tudunk mi 
leginkább kormányzati oldalról támogatást nyújtani, és hogy megteremtjük azokat a 
fórumokat - kölcsönösen Kínában is és Magyarországon is -, ahol ezek az igények és 
kiszolgálási lehetőségek össze tudnak találkozni. Ezért tartanám fontosnak ezt az alapszerű 
pénzügyi együttműködést is, amit az elején említettem, mert ez pontosan arra lehet alkalmas, 
hogy a kisebb pénzügyi forrást igénylő piacra lépési lehetőségeket támogassa.  

Nagyon fontosnak tartjuk mi is a turizmus kérdését minden vonatkozásban. Van ennek 
egy gyógyturizmus lehetséges vonatkozása, egy tömegturizmus vonatkozása is, aminek azt 
gondolom, a kínaiakkal kapcsolatban egy olyan aspektusa is van, amire Szabó képviselő úr rá 
is kérdezett. A földrajzi, fizikai távolság egy fontos szempont, de ahhoz, hogy kínaiak 
jöjjenek ide, egyrészt kell egy megfelelő, mondjuk úgy, légiközlekedési kapcsolat, ami 
szükséges, ám nem elégséges feltétel. Ha tömegturizmusról beszélünk, annak, hogy sok kínai 
csak Magyarországra jöjjön ide, nagyon kicsi a valószínűsége, tehát olyan látogatási körbe 
kell bekötni, ahogy az a japán turistákkal megtörténik, tehát kell egy ilyen.  

Másrészt azt gondolom - és ebben lehet például a gyógyturizmus kivétel a 
tömegturizmushoz képest -, hogy lehet Magyarország az elsődleges, nem feltétlenül 
kizárólagos, de elsődleges célállomása jelentősebb számú kínai turistának. Itt hadd említsem 
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meg - nyilvánvaló, hogy ez egy kiaknázható lehetőség, ennek a feltételeit a megfelelő állami 
és vállalati partnerekkel kell kitárgyalni -, hogy ott, ahol a kínai állam vagy valamelyik állami 
vállalat támogatást nyújt a dolgozóinak külföldi üdüléshez, ez nagyon sok országban ma is 
még így van, ott ennek egy részét magyar turisztikai felhasználásra le lehessen kötni. Ehhez 
például államközi megállapodás lehet az egyik megoldás, ezen dolgozunk.  

Csakúgy, mint dolgozunk a légiközlekedési lehetőségen is, ahogy a képviselő úr 
felvetette. Ez nem titok önök előtt, hiszen ezt többször nyilatkoztuk is, ez elhangzott a 
miniszterelnök látogatása alkalmával is, és aláírásra is került egy magánfelek közötti, de a két 
miniszterelnök előtt végbement egyezmény-aláírás, a Demján-csoport és a Hajnan befektetői 
kör közötti lehetséges együttműködés. Azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy 
folyamatos tárgyalásban vagyunk kínai partnerekkel egy hosszú távú stratégiai 
légiközlekedési megállapodás konkretizálásáról. Tartózkodom attól, hogy vállalatnevet 
mondjak, tartózkodom attól, hogy ennek a konkrét formáját megjelöljem, noha asztalon van 
több verzió, de azt gondolom, erről akkor van értelme ilyen részletesen beszélni, ha már vagy 
beljebb jutottunk, vagy ha azt tudjuk mondani, hogy kudarcot vallott az elképzelés. 
Ugyanakkor azt mi is látjuk, amit a képviselő úr felvetett, ez a szükséges feltétel.  

Ami a repteret illeti, itt ketté kell választani a dolgot. Az egyik a cargo- és logisztikai 
központ kérdése, amiről beszéltem már. Azt gondolom, a különböző megfontolások alapján 
mi úgy értelmezzük az eddigi tárgyalásokat, hogy Magyarország nem feltétlenül csak egy 
ilyen központot tud kínálni Kínának, hiszen a különböző áruszállítási feltételek - és nemcsak a 
magyarországi, hanem a regionális infrastrukturális adottságok - sok mindent meghatároznak. 
Tehát azok a kínai áruszállítások, amelyek légiközlekedéssel tudnak racionálisan, üzletileg 
hatékonyan eljutni Európába Magyarországon keresztül, azoknak nagyon nem mindegy, hogy 
hol rakják ki, mondjuk, a Nyugat-Európába, Észak-Olaszországba irányuló továbbszállítást, 
vagy mondjuk, a Magyarországtól északra, Közép-Kelet-Európa irányába továbbmenő 
szállítmányokat. Nagyon sokféle tényezőtől függ, nagyon komoly előrehaladás van ebben a 
vonatkozásban, például Debrecen vonatkozásában, amit nagyon melegen támogat a magyar 
kormány, a kínai is, tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon komoly előrelépés lehet. 

Általában visszatérve a munkafeltételekre, környezeti kérdésre, amit a képviselő 
asszony vetett fel. Azt mi minden alkalommal elmondjuk, mondjuk úgy, hogy mantraszerűen 
minden alkalommal elmondjuk, hogy Magyarország az Európai Unió tagja. Azok az 
előírások, szabályok, jogszabályok, amelyek minden európai uniós tagországra vonatkoznak, 
ránk is vonatkoznak, és azokra a külföldi vállalatokra is, amelyek ugyan jöhetnek az Unión 
kívülről, de ha az Unión belül kívánnak tevékenykedni, akkor ezek a szabályok rájuk is 
vonatkoznak; legyen az közbeszerzés, legyen az a tiltott állami támogatás kérdése - minden 
befektetés vonatkozásában az adókedvezmények, a munkahely-teremtési támogatás és a 
többi, és a többi mindig felmerül -, legyen az az Audi, vagy a Huawei, vagy egy amerikai, 
vagy egy japán vállalat.  

Az egy fontos kérdés, hogy a partnerek fogadják el, hogy azokat a munkaelőírásokat, 
környezetvédelmi előírásokat, adóelőírásokat, tiltott vagy nem tiltott állami támogatási 
szabályokat, amelyek Magyarországra mint uniós tagállamra kötelezőek, be kell tartania 
mindenkinek, és vonatkozik ez Schengenre is. Tehát azok a szabályok, amelyek a schengeni 
övezetbe való bejövetelre, Schengenen belüli utazásra és az ottani útlevél- és egyéb 
szabályokra vonatkoznak, mindenkire érvényesek, beleértve a kínai partnereinket is.  

Az állampapír-vásárlást említette a képviselő asszony. Az a helyzet, hogy a kínai 
állam tipikusan alapokon keresztül szokott vásárolni. Vannak Szingapúrtól kezdve a világ 
számos pontján kínai alapok, amelyek részt vesznek a vásárlásban. Nekünk van egy elvi 
megállapodásunk a kínai kormánnyal, ami arra vonatkozik, hogy Kína magyar állampapírokat 
vásárol. Ez most kiegészült azzal a módosítással, hogy Kína hajlandó forintkibocsátású 
állampapírok vásárlására is. Ugye erre már volt is példa, talán két vagy három héttel ezelőtt 
volt egy állampapír-kibocsátás, amikor kínaiak forint alapú papírokat jegyeztek, tehát azt 
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gondolom, hogy ez egy megvalósulásban lévő és nem egy alkalomra, hanem egy folyamatra 
szóló megállapodás, amelynek a feltételeit mindig külön megállapodásban rögzítjük. 

Kell-e kínaiul tanulni, kérdezte Nagy Andor képviselő úr. Azt gondolom, hogy 
hasznos dolog, ha elkezdünk - egyelőre úgy mondom, ami lehet, hogy furcsán hangzik - 
makroszinten kínaiul tanulni. Noha Kínában el lehet boldogulni egy bizonyos pontig angol 
nyelven, de minél lejjebb, minél tartományibb, városibb szintre megyünk, ez annál kevésbé 
igaz. Tehát minden olyan ország, vállalat, amelyik komolyan gondolja a hosszú távú stratégiai 
együttműködést a kínaiakkal, kell hogy rendelkezzen egy olyan gazdasági, politikai, kulturális 
elittel, amelyik kulturálisan és nyelvileg képes az együttélésre, a kommunikációra.  

A bevezetőben ezért szenteltem olyan hosszú időt a kulturális, emberi, oktatási 
kapcsolatokra, mert azt gondolom, hogy ez a hosszú távú megalapozás lényege, és itt például 
Magyarország a hozzá hasonló méretű, adottságú országokhoz képest előnyös helyzetbe tud 
kerülni. Nyilvánvaló, hogy az amerikaiak, az angolok, az oroszok, a németek messze előttünk 
járnak, hiszen sokkal megalapozottabb kapcsolataik voltak eddig, mint nekünk voltak 
korábban, vagy a mi kapcsolataink nem jelentek meg ösztönzőként Magyarországon abban, 
hogy magyarok arra adják a fejüket nagyobb lélekszámban, nagyobb tömegben - talán a 
„tömeg” szó nem erős kifejezés -, hogy kínaiul tanuljanak, és boldogulást találjanak abban az 
irányban is.  

Tehát nagyon bízom benne, és ezt ösztönöznünk kell, ehhez az oktatási 
rendszerünkben a szükséges lépéseket is meg kell tenni, legyen ez az ösztöndíj biztosítása, 
legyen szó arról, hogy azokban az oktatási csereprogramokban, amelyek európai országok 
vonatkozásában vagy az észak-amerikai országok vonatkozásában tradicionálisak már és jól 
működőek, ehhez hasonlókat alakítsunk ki Kína irányában is.  

A munkakultúrából fakadó ütközést én nehezen tudom megítélni, főleg ebből a 
székből, azt kell hogy mondjam, ez tulajdonosi és menedzsment kérdés valójában, ezt helyben 
kell mindig kezelni. Biztos, hogy nagyon sokáig konfliktusok lesznek, ha két ilyen eltérő 
munkakultúrájú, eltérő hátterű ország polgárai keverednek egy szervezetbe egy cél és egy 
munkakereten belül.  

Volt kérdés, megjegyzés Ukrajnára vonatkozóan. Egyrészt Ukrajna egy külön téma, 
most november 28-29-én lesz pont Ukrajnában a következő magyar-ukrán gazdasági vegyes 
bizottsági ülés, de saját jogon, ez független Kínától. Fel szokott merülni olyan téma, ami 
Kínát is bekapcsolhatja, és részben a városi legenda birodalmába tartozik, részben van 
valamennyi valóságalapja: egy szállítási, közlekedési infrastruktúraelem kialakítása Kínából 
Európába, tipikusan ugye a vasúti infrastruktúra kialakítása, amely Közép-Ázsián, 
Oroszországon keresztül, Ukrajnát is magában foglalva vagy sem, jutna el valahová 
Európába, akár Lengyelország, akár Magyarország, akár más irányba.  

Ez időről időre fel szokott röppenni, néha hivatalos kormányzati, miniszteriális 
találkozókon is elő szokott kerülni egy ilyen téma, de azt gondolom, ez a jövő zenéje még. Ez 
a gazdasági válsághelyzet nem biztos, hogy a legkedvezőbb finanszírozási és egyéb 
környezetet biztosítja egy ilyen sok ezer kilométeres vasútnak, és nyilván akkor van értelme, 
ha nem hagyományos vasút, hanem nagysebességű vasúti összeköttetés kerül kiépítésére. Azt 
gondolom, hogy a jövő mindenképpen ebbe az irányba mutat, ennek tudatában vagyunk, és 
dolgozunk ezen a lehetőségen. Mind az orosz, mind az ukrán partnereinkkel elő szokott 
kerülni ez a téma, de saját jogon is, hiszen a széles nyomtávú vasút kérdése Kínától 
függetlenül is egy izgalmas kérdés, hát a kínaiakkal meg pláne. 

Ha kihagytam valakit, bocsánatot kérek, jelezze, és akkor szívesen visszatérek. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Nagy Andor képviselőtársam kérdése, 

mondandója kapcsán azért még bennem felvetődött az a tapasztalat is, hogy oroszul is 
érdemes lesz tanulni a következő időszakban, ha az ember jobban végiggondolja, és azt látom, 
hogy ilyen nyelvtudással azért elég sok szakemberre lenne még szükség a jövőben.  
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Engedje meg, miniszter úr, hogy egyrészt megköszönjem a bizottság nevében is, hogy 
meg tudtuk szervezni ezt a mai bizottsági találkozót az ön jelenlétével, másrészt pedig hadd 
ajánljam fel - hiszen ezekben a gazdasági, külgazdasági kérdésekben, amiről a mai nap 
folyamán beszéltünk és a relációkat tekintve alapvetően nincs különösebb vita a bizottság 
tagjai között a fontosság tekintetében -, és én kérném azt az együttműködést is, mivel a 
bizottságunk tagjai rendszeresen találkoznak vagy delegációkkal, vagy delegáció tagjaiként 
részt vesznek különböző külföldi utakon, ahol orosz, adott esetben ukrán vagy kínai 
kapcsolatokról lehet szó, így rajtunk keresztül is a bizottságunk ilyen delegációit akár 
eszközként is tekinthetik egy-egy üzenet vagy egy-egy fontos mondanivaló közvetítéséhez.  

Ebben mi partnerek vagyunk, hiszen amikor találkozunk a megfelelő partnereinkkel - 
legyen az külügyi bizottsági szint, vagy diplomáciai, vagy akár külgazdasági, vagy parlamenti 
nemzetközi, vagy kétoldalú kapcsolat, vagy multilaterális fórum -, akkor nagyon szívesen 
közvetítjük az elképzeléseket, és ha hozzá tudunk járulni a magyar-kínai, de mondhatnám itt a 
magyar-orosz vagy adott esetben a magyar-ukrán gazdasági kapcsolatokat, külgazdasági 
kapcsolatokat is, akkor ebben a bizottságunkra, úgy gondolom, nagyon számíthat a tárca, 
illetve mi is számítunk arra, hogy ehhez megkapjuk a muníciókat, amikor különböző 
találkozókon veszünk részt. 

Amennyiben további kérdés, vélemény, kiegészítenivaló nincsen, akkor nagyon 
szépen köszönöm a miniszter úrnak, hogy velünk volt.  

Az ülés bezárása 

Engedje meg, hogy mielőtt megbontanánk az asztaltársaságot, csak egy rövid egyebek 
között elmondjam azt, hogy a következő bizottsági ülésünket jövő hét hétfőre terveznénk 
délre, nagyon fontos nemzetközi szerződésben kell együttműködnünk, másrészt pedig jövő 
hét kedden 8 óra 30 perctől költségvetési kérdésekkel kapcsolatos bizottsági ülésünk lesz, 
majd ezt követően az Információs Hivatalba mennénk el egy külső bizottsági ülésre. Ez jövő 
hét hétfő és kedd. Tehát itt 8 óra 30 perckor találkozunk, módosító javaslatok lesznek, 
szerintem egy óra alatt megoldjuk, és ezt követően pedig átmegyünk az Információs 
Hivatalhoz.  

Amennyiben nincs további egyebek, nagy tisztelettel köszönöm a bizottság tagjainak a 
jelenlétet, a miniszter úrnak kiemelten, és további szép napot kívánok. A bizottsági ülésünket 
bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 48 perc) 
 
 
 
 
 

 

 Balla Mihály   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 

 


