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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 17 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok mindenkinek. Elnézést kérek a kicsi csúszásért. A helyettesítéseket szeretném 
bejelenteni. Csenger-Zalán képviselő úr Tilki Attila képviselőtársunkat, Pintér László Daher 
Pierre-t, Vejkey Imre Braun Márton képviselőtársunkat, jómagam Nagy Gábor Tamás alelnök 
urat helyettesítem.  

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. A mai napirendi javaslatot e-
mailben írásban megkapták képviselőtársaim. Kérdezem, hogy ki támogatja a mai 
napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
napirendet.  

Tájékoztató Magyarország és Dél-Amerika országai - különös tekintettel Brazília 
és Argentína - között fennálló kapcsolatokról 

Első napirendi pontunk: Tájékoztató Magyarország és Dél-Amerika országai - különös 
tekintettel Brazíliára és Argentínára - között fennálló kapcsolatokra. A mai tájékoztatót két 
részletben tartanánk meg. Először is Solti Ágnes szakértő asszonyt köszöntöm, aki tartana egy 
átfogó előadást a térségről, ezt követően a politikai jellegű viszonyrendszerről pedig majd 
Németh Zsolt államtitkár úr; reményeim szerint 10 óra körül el fogjuk tudni kezdeni vele a 
napirendi pont folytatását. Nagy tisztelettel köszöntöm önt, és köszönöm, hogy elfogadta a 
meghívásunkat.  

A bizottságunkban az a szokás, hogy egy rövid előadás vagy prezentáció keretében ön 
elmondhatja, hogy hogyan látja a térséget aktuális politikai és gazdasági szempontból. Ezt 
követően képviselőtársaim kérdéseket tesznek föl, és majd kap rá lehetőséget, hogy egy 
körben válaszoljon ezekre a kérdésekre. Öné a szó, Ágnes, és még egyszer köszönöm, hogy 
eljött és elfogadta a meghívásunkat.  

Solti Ágnes bevezetője 

SOLTI ÁGNES szakértő (Bevezetőjét diavetítés kíséri.): Először egy általános 
összképet szeretnék adni a jelenlegi, főleg a gazdasági helyzetről és később kitérni 
Argentínára és Brazíliára kicsit bővebben. Tehát ha Latin-Amerikáról beszélünk, eszünkbe 
juthat egy szűkebb történelmi értelmezés, ami talán kicsit fontosabb is. Ez 20 országot fed le, 
és az amerikai kontinensen fekvő szuverén, független államokat jelenti, melyek korábban 
spanyol, portugál vagy francia gyarmatok voltak. A tágabb értelmezés szerint földrajzi 
szempontból 30 országot ölel fel, és végül is az USA déli határától délre fekvő területet 
jelenti, tehát egészen Mexikótól. A kifejezést hosszas gondolkodás után végül a franciák 
alkották meg, és csupán az európai hódításra utal, és a kontinens vallására - a katolikus vallás 
van túlsúlyban -, viszont a régió sokszínűségét, a 3 civilizáció együttélését nem fejezi ki.  

Latin-Amerika a világ népességének 9 százalékát adja, földrajzilag az összes 
szárazföld 14 százalékát. Dél-Amerikát 13 ország, ebből 10 portugál, illetve spanyol nyelvű, 
és 3 ország az, ami közül az egyik végül is Franciaország tengerentúli területe, illetve két 
korábbi gyarmat. Területileg a legnagyobb 3 ország Brazília, Argentína és Peru. Dél-Amerika 
népsűrűsége az európaihoz képest jóval alacsonyabb, kb. 21 fő/négyzetkilométer.  

Dél-Amerikát is különböző alrégiókra bonthatjuk. Az úgynevezett déli kúp, ami végül 
is a Baktérítőtől délre található terület, ami a legfejlettebb rész és talán mondhatni, a 
legeurópaibb. Argentina, Chile, Uruguay és Brazília déli tartományai tartoznak a déli kúphoz. 
Földrajzilag Paraguay is odatartozik ebben az értelemben, idáig mégsem sorolták oda. Itt is 
sok-sok évtizede vannak integrációs törekvések. Ebből az egyik legkiemelkedőbb a Mercosur, 
melynek jelenleg 4 tagállama van. A két nagy, Brazília és Argentína, illetve a két kis állam, 
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Paraguay és Uruguay. ’91-ben jött létre, de a ’90-es évek válsága eléggé rányomta a bélyegét 
a szervezet működésére és igazából csak a 2000-es évek elején, 2003 környékén tudott 
hatékonyan működni. Mégis a mai működését jelentős aszimmetriák tarkítják, mert a két 
nagyobb ország bonyolítja le a kereskedelem nagy részét, ezért a két kis ország úgy érzi, hogy 
ők tényleg kimaradnak, és inkább csak adnak és nem kapnak cserébe, ezért inkább az utóbbi 
időben elkezdtek az Egyesült Államok felé tekinteni kereskedelmi szempontból még inkább. 
A dián látható, hogy a termelést főleg a nyersanyagok teszik ki, illetve az exportot is. 

A legnagyobb kereskedelmi partnere az Egyesült Államok, a Mercosur még az 
Európai Unióval tart fenn komolyabb kereskedelmi kapcsolatot. 2009-ben például az EU több 
mint 27 milliárd euró értékben exportált a térségbe.  

Nagyon fontos még a régióközi kereskedelem. Ezen a táblázaton is jól látható, hogy 
valóban a nyersanyagtermékek teszik ki az export nagyobb hányadát, illetve az is, hogy ezek 
a gazdaságok erősen függenek az Egyesült Államok felvevő piacától, és az áruszerkezet is 
nagyon a nyersanyagokra koncentrálódott. Például Chile, Peru és Venezuela esetében 
meghaladja a 75 százalékot a nyersanyagok aránya az exportban. Venezuelának az exportja 
90 százalékban szinte csak a kőolajból áll, míg mondjuk Argentína exportjának csak 35 
százaléka jelent nyersanyagot. 

Ebből a táblázatból láthatjuk, hogy Brazília három szempontból foglalja el az első 
helyet Dél-Amerikában: a lakosság számát tekintve, a területi nagyságot, illetve a megtermelt 
GDP-t abszolút értékben tekintve. Viszont ha már a vásárlóerő-paritással nézzük az egy főre 
eső GDP-t, láthatjuk, hogy ott már az ötödik helyen szerepel, és megelőzi őt Argentína, Chile 
vagy Venezuela.  

A legfrissebb elemzések Paraguay-t és Perut emelik ki. Tavaly is és idén is ott volt a 
legnagyobb GDP-növekedés, részben például Peru esetében egyre több külföldi cég települ be 
és az ország nyersanyagaira támaszkodva végzik a termelést. (Megérkezik az ülésre dr. Nagy 
Gábor Tamás.) Ebből sajnos társadalmi feszültségek is erednek, mivel a helyi őslakosok nem 
nézik jó szemmel, hogy kiaknázzák az ásványkincseket a környezet kárára. 

Paraguay, bár tényleg itt első helyet foglal el, mégis a lakosságnak még mindig a 35 
százaléka nagyon szegény, és ez az utóbbi évek felgyorsult növekedése főleg annak 
köszönhető, hogy a mezőgazdasági termelés nagyon jó volt, és erre egy erős exportot lehetett 
alapozni, valamint Brazíliával is egy nagyon előnyös energetikai szerződést tudott megkötni, 
jóval magasabb áron, mint ahogy azt a brazilok eleinte szerették volna. 

Az inflációról érdemes még néhány szót szólni. Venezuela és Argentína esetében 
nagyon magas, évek óta küzdenek vele, és tényleg a legtöbb dél-amerikai gazdaságnak az első 
számú prioritása, hogy minél inkább lejjebb szorítsák.  

A munkanélküliség Kolumbiában és Chilében a legmagasabb, de így átlagban 7-9 
százalék között mozog, főleg még Brazíliának is elég jó mutatói vannak ebből a szempontból. 

Akkor néhány szóban, hogy hogyan érintette a válság Dél-Amerikát. Őket sem tudta 
elkerülni természetesen, de sokkal könnyebben átvészelték, mint mondjuk Európa vagy 
Észak-Amerika. Eleinte tényleg csak annyit lehetett érzékelni, hogy a külső egyenleg negatív 
lett, de még ez sem olyan nagy arányban, viszont 2009 elején kezdett el esni a termelés, 
viszont a legtöbb kormány úgy döntött, hogy keresletélénkítéssel próbálja megelőzni a válság 
további begyűrűzését, és próbáltak minél több munkahelyet teremteni, illetve ösztönözni a 
foglalkoztatókat arra, hogy megtartsák a jelenlegi munkahelyeket, valamint arra is, hogy a 
gazdaság kifehérítését is célozták azzal, hogy engedményeket tettek a feketén foglalkoztatott 
munkavállalók bejelentésére. 

A tavalyi évre 6,4 százalékos növekedést ért el a régió. Ennek leginkább az volt az 
oka, hogy a magas foglalkoztatottság, illetve a jó bérszínvonal miatt emelkedett a fogyasztás, 
illetve a beruházás, ezáltal a belső kereslet is nőtt, tehát alapjában véve tényleg a belső 
keresletre próbáltak építeni. 
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Valamint az ázsiai exportra. Nagyon fontos partner Kína és Japán, de főleg az előző. 
Ebben az időszakban ugrottak meg az exportárak is, és ez is a régió malmára hajtotta a vizet 
abból a szempontból, hogy erőforrást tudjon gyűjteni a válság átvészelésére. Mégis a legtöbb 
nemzetközi elemzés - az ENSZ vagy az IMF elemzései - úgy vélekedik, hogy nemcsak Dél-, 
hanem egész Latin-Amerika még mindig nem tudta behozni azt a több évtizedes hátrányát, 
mivel a termelékenység és a versenyképesség nagyon alacsony mértékű növekedést tudott 
elkönyvelni. Az FGV egy brazil alapítvány, kutatóintézet, és ők is a versenyképességi 
hátrányban, az inflációban látják főként az akadályt az igazi fejlődés előtt. 

Az ENSZ fejlesztési programja, a UNDP mély strukturális reformokat tanácsol a 
régiónak, ugyanúgy az IMF is recesszióra figyelmeztet, tehát hogy egyre inkább lassulni fog a 
növekedés, ez viszont elhozhatja az infláció csökkentését. De visszatérve a 
versenyképességre: az ENSZ latin-amerikai gazdasági bizottsága a CEDAL, illetve az OECD 
is a versenyképesség növelését főként az oktatás minőségének emelésében, az 
infrastrukturális fejlesztések volumenének növelésében látja, illetve a munkahelyteremtésben 
és a termelékenyég növelésében.  

Ezek a CEDAL adatai 2011-re. Láthatjuk, hogy a dél-amerikai országok - összesen 10 
ország - körülbelül 5 százalékos növekedést fog elérni idén. Közülük kiemelkedik Argentína 
több mint 8 százalékos növekedéssel, őt követi Peru, míg mondjuk Brazília körülbelül 4 
százalékkal fog növekedni. A jobb alsó sarokban világszintű összehasonlításban láthatjuk 
sárga oszlopban Latin-Amerikát, látszik, hogy 2009 volt a mélypont a válságban. Akkor 
körülbelül a visszaesés mértéke megegyezett a világgazdasági átlaggal. Majd 2010-től ismét 
növekedett, sokkal nagyobb mértékben, mint a kékkel jelölt fejlett országok. 

Argentínára térve. Ott ’83-ban lett vége a diktatorikus időszaknak, viszont a katonai 
rezsim annyi kárt tett az országnak, hogy évtizedekig nem tudtak kilábalni a gazdasági 
problémákból. Leginkább a 2001-ben kibontakozott válságot élte meg a legrosszabbul az 
ország. A mai napig vitatkoznak a szakértők, hogy mi lehetett az oka ennek a hatalmas 
válságnak. Sokan abban látják, hogy az azt megelőző orosz pénzügyi válság miatt a 
nemzetközi pénzpiacról nem tudott elegendő tőkét beszerezni, illetve sokan említik a belső 
okokat, hogy az egymást követő kormányok nem folytattak megfelelő költségvetési politikát, 
a rögzített árfolyam-politika sem volt megfelelő. 2003-ban választották meg Nestor Kirchnert. 
Ő főleg a szociális, társadalmi problémák megoldására koncentrált elnöksége kezdetén.  

Célja volt az újraiparosítás, a termelő- és a feldolgozóipar támogatása. Hosszas 
tárgyalások során elérte, hogy átütemezzék az adósságot, és 2005-ben vissza tudták fizetni 
egy összegben az IMF-hitelt, viszont az országnak még így is jelentős államadóssága van 
például a Párizsi Klubbal szemben. A kedvező világgazdasági környezet azt is lehetővé tette, 
hogy a jegybank egyre több tartalékot tudott képezni, viszont a belpolitika eléggé bonyolult 
képlet szerint működik Argentínában. A fő bázisa, a peronizmus nagyon széttöredezett és 
Kirchner indulhatott volna a következő választásokon, a 2007-es választásokon, de ő úgy 
gondolta, hogy inkább szilárd belpolitikai alapot szeretne teremteni az országban, és így végül 
is felesége indult, aki a választók számára egyértelművé tette, hogy folytatja a férje 
gazdaságpolitikáját illetve szociális politikáját. Így tényleg elsöprő győzelmet tudott aratni, 
mert szinte úgy mentek el az emberek voksolni, hogy a férjére szavaztak.  

2003-2004-től kezdett a gazdaság felfutni: a válságot megelőző 6 évben átlagosan 18 
százalékkal tudott növekedni az export, és a külkereskedelmi mérleg is mindig pozitívan 
zárult. 2008 végére viszont már csökkent az árutermelés, nem tudtak annyit exportálni, így az 
állami bevételek is csökkentek, amit az exportadó emelésével próbáltak volna kompenzálni, 
viszont hónapokig tartó jelentős tüntetések voltak országszerte, ezért végül a kormánynak el 
kellett állnia ettől a döntéstől. Viszont ez a visszaesés nem tartott túl sokáig: 2009 közepétől 
ismét növekedést tudtak produkálni. 
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Nagy visszhangot keltett a 2008 október-novemberi magánnyugdíjpénztár-államosítás. 
’93-tól volt magánkézben, akkor kezdték el privatizálni a nyugdíjrendszert, mégpedig a 
Világbank javaslatára, viszont így nagyon sokan kiestek a biztosítási rendszerből. Maga a 
Világbank is az általa készített tanulmányban elismerte, hogy ha fent maradt volna ez a 
magánnyugdíjrendszer, akkor 2015-re a 65 éven felüliek 56 százaléka nem kapott volna 
nyugdíjat. De sok külföldi elemző mondta, vélte úgy, hogy a magánnyugdíjpénztárak 
államosításának csak az volt a célja, hogy besegítsen az adósságszolgálatba, viszont a 
kormány éppen erre a világbanki jelentésre hivatkozva tette meg ezt a lépést, illetve a befolyt 
összegből tudott hiteleket nyújtani a kulcságazatoknak, a feldolgozó- és termelőiparnak, 
illetve az építőiparnak, ami már 2004-tól felfutóban volt - mert nem akarták ezt a növekedést 
lelassítani. 

A válságkezelő intézkedések, ahogy mondtam, hogy a költségvetést annyira nem 
kímélték, és 2008 végén, 2009 elején úgy döntöttek, hogy moratóriumot vetnek ki minden 
adónemre és tb-kötelezettségre, valamint a munkaadói járulékokat tovább csökkentették, 
illetve a hazai ipar védelmére, az érzékeny szektorok importjára magasabb vámokat vetettek 
ki. Ilyen érzékeny szektor például a textilipar, a fémtermékek vagy a cipőipar. (Megérkezik az 
ülésre Gyöngyösi Márton.) 

2010 márciusában is egy nagyobb adósságcsökkentő lépésre szánta el magát a 
kormány, nagy felháborodásra. Felhatalmazták a központi bankot, hogy az elmúlt években 
megnövekedett devizatartalékokból fizessék ki a nagy kamatú külföldi hiteleket, hogy ne 
terheljék tovább a költségvetést. De ahogy említettem, a szuverén állami adósok követelései 
még mindig elég nagy arányúak. Most a legutóbbi, Cannes-ban megrendezett G20 
csúcstalálkozón maga az elnöknő, akit október végén szintén nagy aránnyal újraválasztottak, 
hangot adott annak, hogy továbbra is a fogyasztás ösztönzésével kívánják növelni a gazdasági 
teljesítményt. Ugyancsak a G20 találkozón mondta Barack Obama amerikai elnök, hogy 
szeretné szorosabbra fűzni a kereskedelmi kapcsolatait Argentínával, de mivel neki a legfőbb 
kereskedelmi partnere Brazília, főként a Mercosur miatt, de természetesen az USA felvevő 
piaca is ugyanolyan fontos lehet neki a későbbiekben, ha tartani akarja ezt a növekedést. 

Most áttérnék Brazíliára. Tényleg mint egy második brazil csoda bontakozott ki a 
2000-es évek elejétől. Két egymás utáni elnöki mandátumot is meg tudott szerezni Lula da 
Silva, aki tényleg nagyon nagy népszerűségnek örvendett mindvégig. De nemcsak az ő 
mondhatni taktikája, hanem tényleg minden brazil kormánynak, tehát az őt megelőző 
kormányoknak is a fő eszköze, tehát a külpolitika eszköz volt a saját belső gazdasági 
fejlődésük növelésére. 

Brazília azért is tudott elérni nagyszerű fejlődést, mert a kormány nagyon jó 
szegénységcsökkentő programokat tudott bevezetni, ezáltal közel 40 millió ember emelkedett 
ki a szegénységből, és a középosztály is rendkívüli mértékben megnőtt. Így tényleg a belső 
kereslet növekedni tudott. 

A Bolsa Familia is egy feltételes program. A legszegényebb családok akkor kapják 
meg a juttatásokat, ha garantálják, hogy a kiskorú gyermekek iskolába járnak, tehát az oktatás 
nagyon kiemelt szerepet kap náluk, de nemcsak az alapfokú, hanem a közép- és felsőfokú is. 
Tehát próbálják elkerülni azt, ami most például Chilében vagy Kolumbiában és Bolíviában 
van. Tehát az elmúlt hónapokban egyre több ott a diáktüntetés, éppen azért, mert úgy tűnik, 
hogy az új oktatási törvények segítségével a kormányok profitorientálttá tennék az iskolákat, 
illetve a nagyon magas tandíjakat, éppen azért, mert a középosztály nagy része sem tudná 
kifizetni, így a magániskolák előnyére válna inkább az új törvény mind a három említett 
országban. 

Lula mindig kiegyensúlyozott nemzetközi kapcsolatokra törekedett, mert főleg a 
válság kibontakozásakor is bebizonyosodott, hogy nagyon jó partnerségi viszonyban kell 
lenni, tényleg mindenkivel, próbált mindig így a centrumban maradni, nemzetközi színtéren 
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nem volt soha elfogult, és tényleg ugyanúgy tárgyalóasztalhoz ült az amerikai vezetővel, mint 
a kínaival vagy az iránival vagy Brüsszelben az EU-val. 

A válságból úgy próbált előnyt kovácsolni, nemcsak Brazíliának, hanem az összes 
feltörekvő országnak, hogy ismerjék el a fejlett országok, hogy igenis, megváltozott a 
világrend, és meg kell újítani a globális kormányzást, nagyobb szerepet kell adni a 
feltörekvőknek a globális döntések meghozatalában. Évek óta nem titkolt célja, nagy 
törekvése az országnak, hogy állandó tagságot szerezzen az ENSZ Biztonsági Tanácsában, 
amiben persze Kína nagyon támogatja. 

A 7-8 százalék körül mozgó éves gazdasági növekedés megengedte Lulának, hogy 
laza költségvetési politikát folytasson, ami viszont most utódjára, az első brazil elnöknőre, 
Dilma Rousseff-re igencsak visszaüt, mert ő már egy túlhevülőben lévő gazdaságot örökölt, 
szemben a tavalyi 7,5 százalékos GDP-növekedéssel, idénre már csak 4 százalék körül várják 
a növekedést. 

Egyre inkább nő az infláció, és tényleg a jegybank, illetve a kormánynak a figyelmét 
az köti le, hogy próbálják visszaszorítani. Az inflációs cél 4 százalék, de ezt már most is 
bőven meghaladták. 

Az új kormány eltökélte, hogy költségvetési kiigazítást fog véghez vinni, csökkenti a 
költségeket a közigazgatásban, ami eddig nem történt meg, sőt a tavalyihoz képest 16 
százalékkal több összeget fordítanak a fenntartására.  

Ami nagyon fontos, az állami beruházások, tehát a szociális programokat nem érinti a 
csökkentés, valamint az infrastrukturális fejlesztéseket sem. (Megérkezik az ülésre Kovács 
László.) 

Ugyancsak az infláció kezelése miatt döntött úgy a kormány, hogy nem emeli a 
minimálbért a megszokott mértékben, ami nemcsak a polgárok körében aratott nemtetszést, 
hanem a pártkoalíción belül is, mert általában egy elnök 10-14 pártból álló koalícióra 
támaszkodik Brazíliában, amit elég nehéz egységben tartani.  

Lulának tényleg a gazdasági növekedés segített abban, hogy mindenkinek mindent 
meg tudott ígérni, és azt teljesíteni is tudta, viszont utódja már nincs ilyen szerencsés 
helyzetben. 

A nemzeti fejlesztési terv keretében az infrastrukturális beruházásokat igyekszenek 
bővíteni, főleg próbálnak minél biztonságosabb lakásokat építeni azokban a térségekben, 
amelyek a természeti katasztrófáknak leginkább ki vannak téve. Az ország életében jelentős 
dolog, hogy a foci VB-t és a 2016-os olimpiát is Rióban rendezik meg, így rengeteg külföldi 
tőke áramlik be az országba, rengeteg új munkahely létesül, és éppen ezért tudott a válság 
idejében is a foglalkoztatottság azonos szinten maradni, mert az új beruházások ezt 
megengedték. Viszont az olimpiai beruházásoknak negatív hatása is van, mert az új 
kormányból már 5-6 miniszter mondott le, főként korrupciós vádak miatt a beruházásokkal 
összefüggésben.  

A kormány igyekszik ösztönözni különböző hitelekkel a mezőgazdasági termelést is. 
A külpolitika terén Dilma már kicsit felülvizsgálja, hogy milyen kapcsolatot tart fenn 
bizonyos államokkal, mert számára kiemelt szerephez jut az emberi jogok védelme, ugyanis ő 
a ’60-as években gerilla volt, akit be is börtönöztek, és 2-3 évig kínzásoknak vetették alá, 
éppen ezért az amnesztiatörvényt is felülvizsgáltatta, illetve felállított egy igazságtételi 
bizottságot, hogy a katonai diktatúra bűnöseit felelősségre tudják vonni. A 3 legfontosabb 
külföldi partner ebben a sorrendben: Latin-Amerika, tehát a régióközi kapcsolatok kapták az 
első helyet, ezt azzal is bizonyította az elnöknő, hogy az első külföldi útja a szomszédos 
Argentínába vezetett.  

A 2. helyen áll az Egyesült Államok, illetve a 3. helyen Kína. Viszont az EU-val 
fenntartott kapcsolatok is fontosnak. Nemrég volt az 5. EU-Brazília-csúcs, ahol az Unió 
elismerte, hogy Brazília nagyon fontos stratégiai partnere lehet a közösségnek; nem lehet, 
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hanem annak kell lennie a jövőben. Mégis, most a legutóbbi G-20-csúcson Argentínával és 
Mexikóval karöltve azon az állásponton voltak, hogy ők nem az európai stabilitási pénzügyi 
eszközökbe fognak befektetni, hanem inkább az IMF reformjának keretében emelnék meg 
saját kvótájukat, viszont ennek az Egyesült Államok - mondhatni - nem örül annyira, mivel az 
IMF-hitelek esetében érvényesül a feltételesség, aminek elméletileg azonosnak kellene lennie 
minden ország irányában. Viszont mindig a legnagyobb kvótával rendelkező állam 
befolyásolja a végső döntést. Mivel ez jelenleg az Egyesült Államok, ő ebből a meghatározó 
pozíciójából nem szeretne átengedni Brazília, illetve a másik két dél-amerikai állam számára, 
és főleg Kína számára sem, mert Brazília mellett Kína is azt mondja, hogy inkább itt az ideje 
az IMF reformjának.  

Az utóbbi hónapokban a hitelminősítő intézetek sorra javítják az ország kockázati 
besorolását mint szuverén adósét, de a következő években továbbra is inkább a gazdaság 
lassulása lesz megfigyelhető. A legfrissebb IMF-becslések szerint is 2014-re akár 2-3 
százalékra is lelassulhat Brazília növekedése, éppen ezért: a korábbi évek túlfűtött növekedése 
miatt. Körülbelül ennyit gondoltam elmondani - nagy vonalakban. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, rovatvezető asszony, és elnézést kérek hogy az elején 

csak a nevét mondtam be, és a szakértőségen túl hozzá kellett volna tennem, hogy a Kitekintő 
lapnak, illetve internetes szakmai honlapnak a rovatvezetője, tehát a dél-amerikai rovatot 
vezeti. Ez egy érdekes dolog, mert írásban nagyon sok anyagot kapunk önöktől, első 
előadóink egyike szakmai kérdésekben.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés 
fogalmazódott-e meg a képviselőtársaimban. (Senki sem jelentkezik.) 

Kérdések 

Nekem lenne egy rövid kérdésem. Az elmúlt évek válságával kapcsolatban különböző 
értékelések jelentek meg, és ebben kiemelkedő elismerést kapott Dél-Amerikából Argentína 
és Brazília, mivel a legkevésbé viselte meg őket a válság. Hogy gondolja, melyik az a három-
négy legfontosabb dolog, amivel ez a 2 ország el tudta érni, hogy a gazdaságát illetve azt a 
gazdaságot, amiben vannak, a legkevésbé viselte meg a válság időszaka, illetve hogyan tudták 
ilyen arányban a GDP-jüket növelni? Hasonló értékelést kapott például Lengyelország is a 
térségben. A kérdésem csak annyi, hogy mi az a 3-4 dolog, amiben azt látja, hogy ezek az 
országok ennek köszönhetően tudták tartani a gazdasági növekedést. További kérdés? 
(Jelzésre:) Kalmár képviselő úr. 

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KNDP): Köszönöm, elnök úr. Itt igazából arra 

reflektálnék egy picit, hogy elmondanám a gondolatomat, amit elnök úr felvetettél, hogy 
minek köszönhető a brazil fellendülés vagy magas fejlődési ráta, GDP-növekedés. 

Úgy látom, ahogy ön mondta, hogy a belső piacot erősítették. (Solti Ágnes: Igen.) 
Ebből tanulhatnánk mi is, úgy gondolom, mert egy ország, amelynek nagy importfüggősége 
van, az hiába növeli a belső piacát vagyis belső vásárlóerejét, mert az export el fogja vinni 
azokat a pénzeket.  

Brazília valószínű - ez volna a kérdésem -, nem mondom, hogy teljes mértékben 
önellátó, de mindenképpen a belső fogyasztásra való termelése nagyobb arány mondjuk, mint 
Magyarországon, gondolom. Mennyi lehet ez? Nem lehet tudni?  

 
SOLTI ÁGNES szakértő: Vannak róla statisztikák, természetesen, de külön nem 

néztem ennek utána. De a megnövekedett belső kereslet az importot is növelte nemcsak a 
belsőleg előállított termékek iránt, hanem így megugrott az import is jelentősen. De még így 
is a mérlegek elég jól szerepeltek, így egyensúlyban van a két oldal.  
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Hogy minek köszönhető ez a nagy arányú növekedés, illetve hogy a válságot 
könnyebben vészelték át, mint mondjuk Európa, a külső okok között megemlíthető, hogy 
nőttek az exportárak, főleg a nyersanyagok iránt. Ez jelentős bevételt teremtett az 
országoknak, illetve ezzel párhuzamosan az ázsiai kereslet is megnőtt, így ezáltal Kína 
például nagyon sok országnál megelőzi mostanra az Egyesült Államokat, tehát egy 
komolyabb gazdasági partner. 

A belső okok: ők próbáltak következetesen olyan döntéseket hozni, hogy a monetáris 
és a fiskális politikát egyensúlyban tartsák. Például a központi bankok autonómiáját, 
felelősségi körét megnövelték, ezáltal ők jobban, szabadabban és több eszközzel tudtak tenni 
az árstabilitásért, illetve hogy az infláció ne legyen olyan magas, mert igaz, hogy sokszor 
megemlítettem az inflációt, de mondjuk tényleg Argentína esetében soha nem lehet tudni, 
hogy mi a pontos, mert a nemzetközi statisztikák nem hisznek az argentin statisztikai hivatal 
adatainak. Ők mindig sokkal többre, kétszámjegyűre becslik, illetve ott van még Venezuela, 
akinek szintén nagyon magas, kétszámjegyű az inflációja, de a többi országnál 4-5-8 
százalékos inflációval lehet számolni, ami talán, ha nemzetközi összehasonlításban nézzük, 
még nem olyan magas, viszont bennük nagyon nagy nyomot hagyott a ’80-as évek válsága, 
amikor tényleg sok országban hiperinfláció volt.  

Tehát ha ott már 4 százalék fölé megy az infláció, akkor tényleg azt sem tudják, hogy 
hová nyúljanak, hogy megállítsák. 

Tényleg ez a fiskális és monetáris politika összhangja, illetve tényleg az, hogy a 
piacokat is mindig próbálták megnyugtatni, tehát nagyon jól kommunikálták le a döntéseket 
is, hogy mit, miért tesznek, ezért nem alakult ki belső bizonytalanság vagy spekuláció az 
országokban. 

 
ELNÖK: Horváth képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm. Elnézést, hogy elkéstem, más 

értekezletről jövök, azonban hallgatva, hallva ezeket a megjegyzéseket, hozzátenném, hogy a 
magam tanulmányai és az involváció Brazíliával mondatja velem, hogy ezek a jelentős 
gazdasági teljesítmények, ez a magas növekedési ráta az én tanulmányaim és tapasztalataim 
nyomán elsősorban magyarázhatók institucionális változásokkal abban az országban. Persze, 
hogy a technológia, meg pénzügyi dolgok ott vannak jelentősen, azonban – és ehhez kérem 
majd a szakértő megjegyzését – az a Brazília, amit 50-60 évvel ezelőtt úgy szoktak emlegetni 
újságcikkek, hogy a mozdonyokat, a vonatokat kávéval fűtik, mert az volt a fűtőanyag és 
bőven volt ez a dolog, aztán később, az utóbbi évtizedekben már 20-30 éve az automobilok 
cukorral közlekednek, tehát nem petróleummal, hanem cukorból készült alkohollal. 

Ezek a különleges természeti adottságok mellett, amelyek bizonyos aberrációk is 
voltak, az intézményrendszer, nevezetesen az ország a dél-amerikai legesleginkább 
latifundiumok országából jelentősen újraszervezi magát a vállalkozók országává, és ez 
különösen áll az agráriumra, amit Magyarországon családi gazdaságnak vagy valami 
ilyesminek nevezünk. Hogy a családi gazdaság egészen kis gazdaság-e vagy középgazdaság, 
de ez az, amit én Brazíliában látok és számításaim mutatnak, tehát ha Magyarországról 
nézzük, az egyfajta támogatása annak a nézetnek, hogy Brazília európaiasodik olyan 
értelemben, hogy Európa a vállalkozók kontinense és különösen az agráriumban, és mivel 
Brazíliában az agráriumnak akkora a szerepe, annak az intézményes alakulása a közép- és 
kisüzemi forma felé, az első magyarázat, amit én látok. 

Ez egyrészt hozzáadás ahhoz, amit itt hallottam, és ha ez másképpen néz ki a legújabb 
kutatások tükrében, akkor megköszönöm és gondolom, mindnyájunk számára hasznos 
információk lesznek. 
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SOLTI ÁGNES szakértő: Nem is tudom, vagy a CEPAL, vagy az IMF statisztikát, 
ahogy néztem, hogy az export milyen arányban oszlik meg az egyes szektorok között, valóban 
a mezőgazdaságnak kiemelt szerepe van. Az biztos, hogy továbbra is erre épít az ország, 
amellett, hogy iparosít és sikeresen betört a bioetanol piacra, illetve hogy 2007 végén feltárták 
az addig ismeretlen kőolajmezőket a tengerben, ennek ellenére is a mezőgazdaság az, ami 
hajtja az országot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Még egy kérdés, Jámbor képviselő úr! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Kevésbé kérdés, inkább csak egy reflexió az 

elhangzottakra. Mindannyiunk előtt ismeretes, Brazília egyik fő exportterméke a cukor, és a 
cukor világpiaci ára az elmúlt években három-négyszeresére emelkedett. Tehát nem 
feltétlenül a termelt mennyiség, hanem a többlet-árbevétel jelentősen hozzájárult, így 
kapcsolódva a mezőgazdaság eredményéhez. Tehát a cukor világpiaci ára Brazília gazdasági 
fejlődésének egy jelentős alapot biztosíthatott. 

Inkább áttérnék Argentínára. Argentínával kapcsolatban az elnök úr is kérdezte, hogy 
mi lehetett az a tényező, az a három fő tényező, ami egy ilyen válságos helyzetből 
elmozdította Argentína gazdaságát. Az ön beszámolójában is szerepet kapott az 
adósságállomány átütemezése, illetve a gazdaság úgymond nemcsak a belső kereslet, hanem 
az így megmaradt pénzeszközök a saját gazdaság fejlesztésére, exportképes gazdaság 
fejlesztésére fordultak vissza. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez milyen mértékben 
javította az ország gazdasági és stabilizációs helyzetét? 

 
SOLTI ÁGNES szakértő: Az adósság visszafizetése? (Jámbor Nándor: A megmaradt 

forrás.) A megmaradt források?  
Annyiban, hogy a válságot tényleg könnyebb volt úgy átvészelni, hogy a kormány 

ezekből a megmaradt tartalékokból tudott hitelt nyújtani, tehát a kiemelt ágazatoknak, ami az 
ottani gazdaságpolitika szerint a termelő- és a feldolgozóipar. Viszont az is igaz, hogy a kis- 
és középvállalkozásoknak nagyon kevés hitel maradt így a piacon, így Argentínában ők azok, 
akik viszont nem tudtak olyan sikeresen szembenézni a hatásaival. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Engedje meg, Ágnes, hogy megköszönjem azt, hogy 

rendelkezésünkre állt, és még egy kérésem is lenne. Az ön által a power pointban kivetített 
vázlatokat is, ugye, megkaphatjuk, és háttéranyagként használhatjuk? 

 
SOLTI ÁGNES szakértő: Igen.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük azt, hogy rendelkezésünkre állt, és 

majd a kollégáinak is, hiszen a Kitekintő különböző rovataival rendszeresen tartjuk a 
kapcsolatot, illetve kapunk háttéranyagokat. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött.  

Az, hogy nem jutott eszébe egy válasz, nem baj, nem vizsgázik, tehát gondolom, erre 
majd tudunk választ találni. Ez az első ilyen alkalom, ön az, akin teszteltük, hogy 
működőképes-e egy ilyen előadás, szakértői előadás. Köszönjük szépen, hogy 
rendelkezésünkre állt, és elmondta a gondolatait, illetve kicsit felvilágosított bennünket arról, 
hogy hogyan is áll ma a térség, illetve ez a két ország is. Köszönöm szépen. Bízzunk benne, 
hogy a jövőben írásban is tudunk önöktől vagy öntől akár személyesen háttéranyagokat kapni. 
Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk volt, és további szép napot kívánok önnek. 

 
SOLTI ÁGNES szakértő: Nagyon szívesen.  
 



 13

ELNÖK: Ismeretem szerint államtitkár úr úton van, addig is egy ötperces kávészünetet 
tartunk, és negyedkor folytatnánk az ülést.  

 
(Szünet: 10.11 - 10.16) 

 
ELNÖK: Folytatjuk a munkánkat. Továbbra is Dél-Amerikával, illetve Argentínával 

és Brazíliával foglalkoznánk. Ehhez a napirendi pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm 
államtitkár urat és munkatársait. A mai ülésünket azzal nyitottuk, hogy meghallgattunk a 
Kitekintő szakértőjétől egy aktuális gazdasági, illetve egy bemutató előadást a térségről, 
illetve kiemelten Brazíliáról és Argentínáról. Természetesen államtitkár úrra vár az a feladat, 
hogy különböző relációkat figyelembe véve politikai aspektusból világítsa meg ezt a kérdést 
ma számunkra. Még egyszer nagy tisztelettel köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadta a 
meghívásunkat erre a bizottsági ülésünkre. 

Öné a szó, államtitkár úr. A szokásos kör: államtitkár úr tart egy szóbeli összefoglalót, 
illetve ezt követően képviselőtársaim kérdéseket tesznek föl.  

Németh Zsolt kiegészítése 

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen a meghívást, és azzal kezdeném, hogy Latin-
Amerika napirendre tűzése rendkívül indokolt, és végül is erről szeretnék néhány gondolatot 
elmondani, de előrebocsátanám azt, hogy nagyon örülök, hogy egy ilyen napirendi pont 
keretében találkozhatunk.  

És akkor az indoklás. Legfontosabbnak azt gondolom, hogy az elmúlt 1 évtizedben 
egy rendkívül mélyreható politikai és gazdasági átalakulás ment végbe az egész latin-amerikai 
térségben. A 21 millió négyzetkilométert meghaladó, 600 millió lakosú Latin-Amerika, 
illetőleg a latin-amerikai és a Karib-térség 33 országa némi belső differenciáltság mellett 
persze, de egy ázsiaihoz, kelet-ázsiaihoz, délkelet-ázsiaihoz hasonló fejlődési lehetőséget 
hordozó útra lépett, és nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a térségnek ez a lendülete a 
pénzügyi-gazdasági válság időszakában sem tört meg. 

Immáron a világ GDP-jének 8 százalékát, ipari termelésének 5 százalékát ebben a 
térségben állítják elő, és annak illusztrációja, hogy enyhébben érintette a gazdasági-pénzügyi 
válság Latin-Amerikát, jelezném azt az adatot, hogy 2010-ben is 6 százalékos GDP-
növekedést mutatott föl a térség, és 2011-re is 4 százalékot meghaladó GDP-növekedést 
prognosztizálnak.  

Kordában tartották egy nagyon szigorú makrogazdasági politikával az inflációt, 
nagyon magas összegű devizatartalékot, 700 milliárd dollárt meghaladó devizatartalékot 
halmoztak fel, és nagyon látványosan, gyorsan szélesednek a középrétegek ezekben az 
országokban. Mintegy 50 millióan kerültek be csak az elmúlt évtized során a középosztály 
kategóriájába, a magas szinten fogyasztó középosztály kategóriájába, akik egy komoly belső 
kereslettel rendelkeznek maguk is, és saját latin-amerikai multinacionális cégeknek a 
létrehozásával egy sikeres külgazdasági diverzifikációt is megvalósítottak, ami alapvetően az 
Egyesült Államok, Latin-Amerika viszonylatának az oldását jelentette, és ebben 
kiemelkedően fontos szerepet játszott az európai viszonylat megerősítése. 

Kiemelt célterületek a politikai és gazdasági kapcsolatok tekintetében: itt öt országot 
szeretnék megemlíteni. Brazíliát, Mexikót. Brazília és Mexikó nagyon komoly versenyben 
van a vezető szerepért a térségben, Chile, Kolumbia és Peru lehetnek azok a politikai, 
gazdasági, stratégiai országok, amelyekkel elmélyült kapcsolatépítésre látok lehetőséget. 

Emellett nemzetpolitikai szempontból a következő országok, a következő négy ország, 
amely kiemelt figyelmet érdemel: Brazília, Argentína, Uruguay és Venezuela. Hogy mire 
gondolunk itt a nemzetpolitikai szempontoknál? Mintegy 150-200 ezer főre tehető ebben a 
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négy országban a magyar diaszpóra mérete, és nagyon magas szinten integrált diaszpóráról 
van szó, ugyanis ezek nem is a legutolsó, hanem még az ’56-os, illetve a világháborút követő 
emigrációs hullámban kerültek ki legnagyobb arányban. Természetesen korábban is, de azok 
már kevésbé vehetőek számba. 

Fontosnak gondoljuk azt, hogy itt Latin-Amerika sikeres országaival 
Magyarországnak lehetséges egyfajta gazdaságfilozófiai közösséget is kiépíteni, különösen itt 
a világgazdasági válság nyomán kialakult új irányvonalra, kísérletekre, kezdeményezésekre 
hadd utaljak. 

A diplomáciai jelenlétünk ugyanakkor, Magyarországról szólva néhány szót, 
rendkívüli mértékben beszűkült ebben a régióban. Ma már ott tartunk, hogy négy 
nagykövetségünk maradt a 33 országban. Négy darab. A térség jelentőségének a 
növekedésével Magyarország latin-amerikai kapcsolatainak az intenzitása nem erősödött, 
hanem éppen ellenkezőleg: gyengül az elmúlt egy, illetőleg két évtizedben. Ennek 
következtében a kétoldalú együttműködés ezekkel az országokkal ad hoc jellegűvé vált, 
hiányoznak a kapcsolatainkból a húzóterületek, a kereskedelmi forgalom pedig nagyon 
alacsony szinten stagnál, a magyar közvélemény figyelme meglehetősen alacsony, kevés 
tévékamerát látok a napirendi pont kapcsán a külügyi bizottság tárgyalásain. 

Úgy gondolom, hogy ha Magyarország egy globális kitekintésű külpolitikai 
kapcsolatépítésben gondolkodik, akkor indokolt Latin-Amerika helyének átértékelése és 
felzárkóztatása, legalább az ázsiai, csendes-óceáni térséghez hasonló módon. Elengedhetetlen, 
hogy erősített diplomáciai jelenlétet alakítsunk ki, egy szimbolikus jelentőséget is hordozhat 
az, hogy ha São Paulóban újra fogjuk nyitni a főkonzulátusunkat, nem tudom eléggé 
kárhoztatni az elmúlt időszak döntését, Toronto, Sydney, São Paulo bezárását. 

Konkrét kezdeményezéssel élünk, a Külügyminisztérium kezdeményezi a magyar 
Latin-Amerika fórum létrehozását. 2012 márciusában tervezzük ennek a fórumnak a 
megrendezését, és abban bízunk, hogy a latin-amerikai, illetve a magyar diplomáciai, illetőleg 
az üzleti szféra párbeszédére ez a fórum megfelelő alkalmat kínálhat. Egyszersmind 
szeretnénk tudományos, illetőleg kulturális eseményeknek is lehetőséget biztosítani a 
rendezvény margóján. 

Azt gondolom, a rendezvény megerősítheti azt a látható, érzékelhető kormányzati 
szándékot, hogy a világ felemelkedő térségeivel elmélyültebb kapcsolatot építsünk ki. A 
kapcsolatrendszer tudatos felépítése érdekében igyekszünk, megkezdtük a látogatások magas 
szintű látogatások gyakoribbá tételét is. 

Engedjenek meg néhány megjegyzést Brazília, Argentína, Kuba, illetőleg Mexikó 
vonatkozásában. Erről a négy országról kívánok külön szólni, természetesen ha van más 
viszonylatra kérdés, akkor arra is szívesen válaszolunk a munkatársaimmal. 

Brazíliáról. Azt gondolom, elsőként mindenképpen Brazíliáról kell beszélnünk. A 
világ hetedik legnagyobb gazdasága Brazília, és a térség legnépesebb országa. Nem pusztán 
regionális nagyhatalomként, hanem világpolitikai tényezőként is számba kell venni. Az egyre 
nagyobb befolyással rendelkező BRIC-országcsoport tagja, és olyan kiváló természeti, 
illetőleg emberi erőforrásokkal rendelkezik, hogy az Európai Unió számára is stratégiai 
partner.  

Globálisan helyezi el önmagát Brazília, és egy globális kitekintésű feltörekvő 
nagyhatalomnak tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy Magyarország számára is megkülönböztetett 
partner. Kövér László házelnök úr a közelmúltban október végén hivatalos látogatást tett 
Brazíliában, az alsó- illetve a felsőház elnökével találkozott, valamint bejelentette a são-paulói 
újranyitásra irányuló szándékunkat. Elkísérte őt az NGM államtitkára Szatmáry Kristóf, aki az 
Iparszövetség vezetőjével, az são-paulói Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel tárgyalt, és a 
napokban a World Science Forumon egy nagyon magas rangú brazil delegációt fogadhattunk. 
A képviselőház tudományos bizottságának elnöke, valamint a tudományos és technológiai 
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miniszter is részt vett a World Science Forumon. Fogadta őt egyébként Schmitt Pál elnök úr 
is. 

Argentína. Argentína a világ 8. legnagyobb területű, noha meglehetősen gyéren lakott 
országa, 42 millió lakosa van, de egy nagyon jól strukturált társadalom, nagyon erős 
középosztállyal rendelkezik, rendkívül fejlett munkaerővel, és föl kell hívnom a természeti 
erőforrásokon túlmenően az óriási élelmiszer-termelő kapacitásra a figyelmet. Mintegy tízszer 
akkora népességet tudnak ellátni, mint az ország lakossága. 500 millió ember élelmezését 
tudja biztosítani Argentína, és emellett még rendelkezik a világ legnagyobb édesvíz-
készletével is, tehát a természeti erőforrásai rendkívül gazdagok.  

Szintén tagja, Brazíliához hasonlóan, a G-20 országcsoportnak, ezen túlmenően 
nagyon aktívan vesz részt a regionális kapcsolatépítésben, a Mercosur, illetőleg az Unasur 
építésében, nemzetközi szervezetek munkájában, a békefenntartó küldetésekben is, és 
külpolitikai törekvései sorában kiemelt helyen van ezeknek a regionális integrációknak a 
kiépítése, a dél-dél közötti együttműködés fejlesztése, valamint a multilaterális diplomácia 
erősítésére irányuló erőfeszítések.  

Az Európai Unió a történelmi hagyományok és az etnikai gyökerek miatt rendkívül 
fontos kapcsolata Argentínának. Az Unióból származó külföldi országok adják a legtöbb 
befektetőt ma már Argentínában az elmúlt évek átalakulásának köszönhetően. Az Európa és 
Argentína közötti gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok nagyon látványosan fejlődnek, 
ugyanakkor nem felhőtlen a viszony. Az importkorlátozások, illetőleg a beruházásokat 
nehezítő szabályozások az Európai Uniónak Argentína viszonylatában folyamatosan 
problémát jelentenek.  

Argentína számára a felbontóképesség Magyarország vonatkozásában nem túl nagy, 
elsősorban mint az Európai Unió tagállamára tekintenek, mindamellett Magyarországot 
kulturális, klasszikus zenei hagyományaink szempontjából nagyra értékelik. A magyar 
érdekek a gazdasági kapcsolatok erősítésében - befektetések, kereskedelem - ebben a 
tudományos-technológiai dimenzióban, és természetesen a kultúra, a klasszikus zene 
terjesztésében, és ebben az összefüggésben vagy talán ettől függetleníthetően is a nagyon 
nagy számú magyarság helyi intézményeinek támogatásában határozhatóak meg. Itt 
megjegyzem, hogy a múlt héten megalakult Magyar Diaszpóra Tanács hasznos eszköz lehet 
ezeknek a kapcsolatoknak az elmélyítésében, és tanulmányozzuk és törekszünk arra, hogy ez 
az újonnan létrejött intézmény hatékonyan tudja segíteni a magyar diaszpóra megerősítését 
világos prioritások, célterületek, illetőleg szervezeti struktúra igénybevételével. 

Kuba. Kuba különleges helyet foglal el az országcsoporton belül. Nagyjából akkora 
Kuba népessége is meg területe is, mint Magyarország. A világ máig fennálló egyik utolsó 
kommunista rendszere. Azt hiszem, hogy itt viszont nagyon fontos leszögeznünk, hogy Kuba 
presztízse, tekintélye a térség országaiban jelentős. Mint ahogy a harmadik világ országaiban 
általában is, az ENSZ-ben is, a szakosított szervezetekben is nagyfokú elfogadottságnak 
örvend. Magyarország Kuba-politikája egyfajta kettős megközelítést jelent. Egyrészt az 
emberi jogok, a demokrácia iránt elkötelezett országként rendszeresen szóvá tesszük az 
emberi és politikai jogok szisztematikus megsértését, ragaszkodunk az EU-Kuba 
viszonylatban az 1996-ban megfogalmazott, akkori spanyol kormány által kezdeményezett, 
úgynevezett közös álláspont fenntartásához.  

Ugyanakkor fontos látnunk azt, hogy az elmúlt időszakban történtek pozitív 
változások Kubában, recseg a rendszer, és ez bizonyos engedmények megtételére kényszeríti 
őket. Így például a 2003-ban bebörtönzött ellenzékiek szabadon bocsátására hívnám fel a 
figyelmet, valamint a magánkezdeményezéseknek a magángazdaságban történő lehetővé 
tételére. Azt gondolom, hogy ezeket a kedvező lépéseket fontos hangsúlyosan kezelni 
tapasztalataink átadásával - amennyiben erre van a kubai fél részéről is készség.  
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A havannai nagykövetségünk - a 4 ország egyike éppen Kuba - a kubai ellenzék 
ismertebb képviselőivel is kapcsolatot tart, így például Oskar Eliat Bisket orvossal, akiért 
egyébként a börtönévei alatt Orbán Viktor miniszterelnök személyes védnökséget vállalt. 
Szintén jók a külképviselet kapcsolatai a katolikus egyházzal. A katolikus egyház 
kulcsfontosságú szerepet töltött be abban, hogy az ellenzéki személyiségeket szabadon 
bocsátották. A katolikus egyház egyébként többször kubai látogatásra hívta már Erdő Péter 
érsek urat. Bízunk benne, hogy az érsek úr el tudja fogadni a közeljövőben ezt a meghívást. A 
gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok előmozdítására pedig Nagy Róza, NGM-közig. 
államtitkár asszony a kubai gazdasági vegyes bizottság ülésén idén november 2-án részt vett, 
és egy nemzetközi vásárt is fölkeresett. 

Mexikó. Mexikó a világ legnépesebb spanyol nyelvű országa. Brazília és Argentína 
mellett a harmadik térségbeli G-20 tagállam. Ezt nem szabad elfelejteni Mexikó 
összefüggésében sem. Nagyon látványos a politikai-gazdasági súlynövekedése Mexikónak. A 
NAFTA-nak az OECD-nek is tagja. Ebben a viszonylatban még nagyon nyomasztó az 
Egyesült Államok dominanciája, a legfontosabb külkereskedelmi partner, a mexikói export 80 
százaléka irányul az Egyesült Államokba, az importnak meg közel 50 százaléka. Így nem 
csoda, hogy először is a legfőbb külpolitikai, gazdaságpolitikai prioritásuk, hogy 
diverzifikálják a kapcsolatrendszerüket. 

Ebben a latin-amerikai regionális együttműködésnek valamint az Európai Unióval 
való kapcsolatépítésnek kiemelkedően nagy szerepet tulajdonítanak, és ez az a kapu, amin, azt 
gondolom, a magyar-mexikói kapcsolatok is fejlődő pályára állíthatóak. A politikai 
párbeszédünk intézményesített. Az első számú külkereskedelmi partnerünk Latin-Amerikában 
Mexikó. Exportunk mintegy 300 millió, az importunk is kicsit kevesebb, de ilyen 
nagyságrendet jelent.  

A kétoldalú gazdasági vegyes bizottság az év első felében már megtartotta az első 
ülését, és a kulturális kapcsolatainknak is intézményes keretei vannak, háromévente kulturális 
együttműködési munkaterv mentén dolgozunk. Egy apróság: a mexikói zeneművészeti 
főiskolának a rektora egy magyar ember, aki nagyon kitüntetetten vállal szerepet a kulturális 
kapcsolatépítésben Mexikó és Magyarország, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szintjén, 
hogy csak egy példát említsek, a képzőművészetet, Frida Kahlót és számos kérdést lehetne 
még a kulturális együttműködésben említeni. Úgy gondolom, hogy az, hogy most Mexikó, 
illetőleg Brazília fogja-e majd a pálmát elvinni ebben a komoly latin-amerikai küzdelemben, 
ez másodlagos, nekünk minden említett országgal elmélyült kapcsolatépítésre lehet, kell, 
indokolt törekednünk. 

Még egyszer szeretném megköszönni az ötletet, elnök úr, hogy napirendre tűzték ezt a 
kérdést, nagyon örülünk annak, ha támogatást kaphatunk a Külügyi bizottság részéről ezen 
célkitűzések megvalósításának területén, és örülnék, ha a politikai kapcsolatépítésükben, az 
utazási tervükben ez a magyar külpolitikai célkitűzés tükröződne. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Legutolsó gondolatára: majd meglátjuk, 
hogy a költségvetés mit enged meg a kapcsolattartás terén. Viszont lenne néhány olyan 
kérdésem, és majd képviselőtársaimnak is megadnám a kérdés lehetőségét, amelyek többféle 
irányt is érintenek. Ahogy államtitkár úr is mondta, hogy körülbelül 150-200 ezer főnyi 
magyar él ott, diaszpórában élő magyarok. Nagyjából ez Brazíliát és Argentínát jelenti 
elsősorban, ha jól gondolom. (Németh Zsolt: Még Uruguay és Venezuela.)  

A kérdésem az, hogy látjuk-e azokat a folyamatokat, hogy érdeklődnének az óhaza 
iránt, illetve az anyaország iránt, illetve keresik-e a kapcsolatot, hiszen az új kormánynak 
annak idején Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, illetve a határon túli magyarok ügyéért 
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felelős miniszterként az is feladata volt, hogy a nyugati, illetve a latin-amerikai, dél-amerikai 
magyarságot felmérje, illetve megnézze, hogy hogyan is állunk velük. Látjuk-e azt, hogy van-
e érdeklődés, illetve tudunk-e például olyan dolgokat, hogy azok, akik kint élnek a 
diaszpórában, körülbelül milyen társadalmi réteghez tartoznak? Tehát lehet-e vagy tudunk-e 
velük esetleg egy gazdasági együttműködést alakítani? 

Másrészt a kérdéseim között az elhangzottak alapján felvetődött még az is, hogy 
ahogy ön is mondta, hogy kevés külképviseletünk van kint. Hogyan áll a tiszteletbeli konzuli 
hálózati rendszer a térségben, és tudunk-e, vagy van-e mód és lehetőség arra, hogy ha nem is 
tudunk képviseletet nyitni, hiszen ennek elég komoly pénzügyi és financiális problémái 
lehetnek, tudjuk-e ezt a hálózatot bővíteni, illetve van-e rá törekvés? 

A harmadik kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy elég nagyok a távolságok és 
közvetlen gazdasági kapcsolataink nem tudom, milyen szinten vannak, ezzel kapcsolatban 
hiányosak az ismereteim, de azt tapasztalom az Európai Közösségen belül, hogy a dél-
amerikai áruk igen intenzíven megjelennek az európai piacon. Sok esetben, illetve mondjuk 
adott esetben ez Közép-Európára vagy Magyarországra nézve, nem feltétlenül olyan 
termékekben, amely számunkra pozitív lenne, hiszen egyre nagyobb kihívást jelent a chilei 
borok megjelenést az európai piacon, vagy a hús és húskészítmények jelenléte. Hiszen ahogy 
ön is mondta, a legnagyobb szállítói a világnak, tehát legnagyobb exportőrei, húsipari 
exportőrei a mi térségünknek is, különösen úgy, hogy mondjuk adott esetben 
Spanyolországon vagy a volt gyarmattartó országokon keresztül, Portugálián, 
Spanyolországon keresztül intenzív gazdasági kapcsolattal tudnak bekapcsolódni az európai 
piacokra, illetve az európai piacokon való jelenlétbe. 

Tehát a kérdésem az, hogy látjuk-e ezeket a folyamatokat, illetve bele tudunk-e ebbe 
kapcsolódni, összekapcsolva azokat a magyarokat, akik adott esetben ilyen tevékenységet 
folytatnak, hiszen úgy vélem, hogy ha ez a magyar közösség mondjuk egy jó erős 
középosztály vagy egy gazdálkodó, vállalkozói világ, azokat a hagyományokat örökítette ki 
az ottani életébe, amit itthonról vitt Magyarországról, látjuk-e azt esetleg, hogy ezekkel a 
szereplőkkel nem áttételesen, hanem közvetlenül tudunk-e kapcsolatot tartani vagy 
kapcsolatot felvenni? Én azt látom, hogy a dél-amerikai országok exportirányultsága nekünk 
inkább problémát jelenthet, mondjuk az európai piacokon, és akkor még nem beszéltem a 
bőripar kérdéseiről, a feldolgozóiparról, egyáltalán a ruhaipari termékek vagy bőripari 
termékek vagy kiegészítők gyártásában híresen erősek a dél-amerikai országok, különösen 
nagyon nagy a szarvasmarha-, az állattenyésztés kultúrája, illetve óriási területeken tudnak 
ilyen szempontból gazdálkodni. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy további kérdések vannak-e. Gyöngyösi alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr, 

és államtitkár úrnak is köszönjük szépen a tájékoztatást. Én magam nagyon örültem, hogy 
napirendre került ez a téma, hiszen valóban, ahogy államtitkár úr is utalt rá, a világban az 
utóbbi két évtizedben végbement egy nagy geopolitikai fordulat. Ebből a bipolaritásból 
átmentünk egy nagyon érdekes, időnként nehezen kibogozható új geopolitikai 
viszonyrendszerbe, amiben Dél-Amerika igenis, egy fontos jelentőséggel bír. Ezen belül is a 
különböző országok egyenként is, tehát nemcsak mint tömb, hanem ezen belül is, ahogy utalt 
rá, Brazília is nagyhatalmi ambíciókkal bír, és a különböző országok is, akár Argentínát, akár 
Venezuelát, akár Bolíviát nézzük, azért regionálisan úgy tűnik, hogy egy emelkedő pályán 
vannak. Ez azért is érdekes számomra, tehát nagyon nagy érdeklődéssel figyeltem ezt a 
folyamatot, hiszen a XIX. században, amikor a híres Monroe-elv szerint Dél-Amerikára az 
Egyesült Államok rátelepedett, és úgymond a saját dominanciáját megmutatta és igazából 
kiaknázta ezeket az országokat, ehhez képest most, hogy a nyugati világban  van egy relatív 
hanyatlás - relatív, ezt szeretném hangsúlyozni -, most a dél-amerikai országok egyenként is, 
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és mint régió is újra meghatározzák a saját globális szerepüket és a regionális szerepüket és 
újradefiniálják önmagukat. 

Ez egy nagyon érdekes folyamat, és szerintem mi magunk is nagyon sokat 
meríthetünk, tanulhatunk ebből. Ezek az országok nyilván egyesével is egy útkeresést 
folytatnak. Számomra az nagyon érdekes volt, hogy például Argentína a Valutaalappal egy 
nagyon kaotikus időszak után, 2000-2001-2002 után szinte elsőként Malajzia és Argentína 
volt az a kettő, amely egy válságot úgy kezelt, hogy nagyon látványos módon nekiment a 
Nemzetközi Valutaalapnak és a nemzetközi globális intézményrendszernek. Mindenki 
lélegzetvisszafojtva figyelte, hogy ennek mi lesz a vége, és nagyon érdekes módon Argentína 
sikeresen küzdötte meg ezt a gazdasági szabadságharcot, egy nagyon következetes 
gazdaságpolitikával és nagyon következetes politikával Nestor Kirchner idején, és úgy tűnik, 
hogy ez folytatódik. 

Ebben is nagyon sok tanulság van szerintem, és érdemes tanulmányozni ezt a régiót, 
hogy hogyan kell kitörni abból a keretből vagy abból a viszonyrendszerből, amit mi roppant 
önsorsrontó módon magunkra húztunk, és ebben az új kialakult viszonyrendszerben igenis 
van módunk arra, hogy újra meghatározzuk saját sorsunkat meg a kis régiónk sorsát.  

Nekem igazából egy kérdésem van, ami talán tematikájában nem biztos, hogy ideillik, 
de mégis, ha kihasználnám azt a lehetőséget, hogy olyan emberek ülnek itt, akik erre talán a 
legjobb választ tudják adni, én Tóásó Előd ügyében szeretnék csak tájékozódni. A hírekből 
néha elérnek bennünket ilyen hírfoszlányok arról, hogy ott hogyan alakulnak a dolgok. 
Legutóbb novemberben volt valami, valamilyen bírósági szintet elért a tárgyalás, és elértek 
bennünket ilyen hírfoszlányok. 

Én csak igazából érdeklődni szeretnék az iránt, hogy a magyar diplomácia figyeli-e 
ezeket az eseményeket, nyújt-e esetleg valamilyen segítséget ebben a kérdésben, és hogy mit 
lehet igazából tudni ennek az állásáról. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagy Gábor Tamás alelnök úr! 
 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én is köszönöm a 

tájékoztatást államtitkár úrnak, és igazából nem is kérdezni szeretnék, csak inkább egy ötletet 
szeretnék felvetni. A múlt héten volt a Külügyi bizottság elnöksége Dublinban és Londonban. 
Dublinban nagyon érdekes tárgyalást folytattunk a külföldön élő írekkel foglalkozó szervezet 
vezetőségével. Az ötlet, amit a tőlünk távoli földrészeken élő magyar diaszpórával 
kapcsolatos kapcsolattartásban lehetne használni az ír példából, az azt hiszem, mindenképpen 
figyelemre méltó, és még ha ez most miniszterelnök-helyettes úr titkárságára vagy csapatára 
is tartozik, ha jól értem, Semjén Zsolt foglalkozik ezzel a kérdéssel. Azt hiszem, hogy az a 
megközelítés, ahogy az írek foglalkoznak az ír származású, a világban szétszóródó és az ír 
identitásukat kereső, megőrző honfitársaikkal, az talán érdekes és jó példa lehet a magyarok 
számára is. 

Itt a közvetlen napi kapcsolatot ma már nagyon nehéz elképzelni és sokszor a nyelvi 
kapcsolat is elvész, ugyanakkor föl lehet építeni sokszor az Internet segítségével egy olyan 
virtuális hálózatot, amelyben nem szakad el teljesen az anyaország, az óhaza - ahogy hallottuk 
- és az ott élő magyar származású, adott esetben nevüket még magyarként viselő kötődése. 
Úgyhogy talán csak erre szerettem volna fölhívni a figyelmet. Köszönöm szépen a 
tájékoztatást. 

 
ELNÖK: Horváth János! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Államtitkár úr, a tájékoztatóban mintegy 

mellékmondatban említődött meg az, hogy Kuba milyen figyelmet kap a térségben, sőt, azon 
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túl is, szinte globálisan, és azt a szót is hallottam - ha jól hallottam -, hogy szinte az utolsó 
kommunista rendszerű ország. Néhány percben lehetne arról elmélkedni, az elmélkedések 
eredményét kicserélni, hogy miért van ez? Túl vagyunk a hidegháborús gondolkodásokon 
vagy ilyesféle konfrontáción, de mintegy ideológiai meg intellektuális jelenség: mi van 
Kubában, ami a világban ilyen érdeklődést tart fenn? Miért nem azt gondolja a világ 
diplomáciája, intellektusa és politológjai, hogy ez egy hajó, amely elmegy és most már 
tényleg elmenőben van - szerte a világon elment -, erre a hajóra miért figyel a világ? Volna 
erre valami olyan ok, amivel érdemes egyáltalán foglalkozni, érdemes odafigyelni rá nekünk, 
a magyar külpolitikának, a magyar politikai gondolkodásnak, vagy pedig mondhatjuk, hogy a 
világ ezt úgyis megoldotta már és megoldja és hagyjuk a jövő évszázad történészeire? 

Vagy mégiscsak eszembe jut: ha a világon ma annyi országban annyira odafigyelnek 
rá, akkor ennek van jelentősége vagy pusztán kultúrtörténet? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Államtitkár úr, ezek lennének a kérdések. Közben 

Horváth János képviselő urat kérem, hogy a mikrofont kapcsolja ki, hogy jobban hallhassuk 
egymást. Ezek lennének a kérdések, államtitkár úr.  

Németh Zsolt válaszai 

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Diaszpóra. A Magyar Diaszpóra 
Tanács megalakulása a múlt héten - ahogy már az előbbiekben is jeleztem - újabb fejezete az 
anyaország és a diaszpóra kapcsolatának. Hogy mennyire sikerül ezt tartalommal megtölteni, 
azt még nem tudjuk.  

Bízzunk benne, hogy ez egy olyan keret lesz, ami talán megtölthető lesz tartalommal, 
a Magyarok Világszövetsége a ’90-es évek elején jól indult, képes volt lefedni a 
világmagyarságot, aztán nyomon követtük azt, hogy hogyan lett belőle az, ami lett belőle. Az 
első Orbán-kormány időszakában a Nyugati Magyar Tanács megalakulására volt egy 
kezdeményezésünk, de az már túl kései volt, és nem sikerült megfelelő konszenzust 
kialakítani a kezdeményezés körül. Most a Magyar Diaszpóra Tanács nagyon komoly 
reprezentatív résztvevőkkel kezdte el a működését. 

Van egy úgynevezett Latin-amerikai Magyarok Országos Szervezeteinek Szövetsége, 
ez a LAMOSZ. Kunkelné Fényes Ildikó a vezetője, venezuelai vezető. A latin-amerikai 
országcsoport őt választotta meg és most ő is fogja képviselni a Magyar Diaszpóra Tanács 
elnökségében a régiót. Egy nagyon komoly Magyar Házat működtetnek Caracasban. Négy 
régiónak vannak szervezeti formái: Európa, Latin-Amerika, Észak-Amerika, illetőleg 
Ausztrália, Új-Zéland, Ázsia és a Csendes-óceáni térség. És van egy cserkészettel és 
egyházügyekkel foglalkozó egység.  

Úgy vélem, hogy ezeknek a diaszpórában rejlő lehetőségeknek a kiaknázására az 
elmúlt 20 évben összességében nem fordítottunk Magyarország részéről elegendő figyelmet, 
és itt a mostani kezdeményezés a Diaszpóra Tanács létrehozása és számos kapcsolódó 
elgondolás - a Külügyminisztérium a letéteményese a Friends of Hungary nevű intézményes 
kezdeményezésnek. Ezt tucat nagy tekintélyű személyiség, George Pataky és Vízi E. 
Szilveszter vezetésével indult el. Az ő elgondolásuk az, hogy létrehoznak majd országonként 
Friends of Hungary-csoportokat és megpróbálják valamilyen módon azokat a személyiségeket 
becsatornázni a magyar-magyar kapcsolattartásba, akik számon tartják magyar 
származásukat, de nem feltétlenül szervezeti keretek között élik meg, meg nem feltétlenül 
szerveznek vasárnapi iskolát meg óvodát a gyerekeknek, hanem adott esetben csak a szellemi, 
tudományos, közéleti rangjuknál fogja képeznek tőkét. Az ő megszólításukat például ez a 
keret szolgálja. Vagy megint megemlíthetném a nemzeti regisztert, amely egy közvetlen, 
személyekhez kapcsolódó és ilyen értelemben viszont modernizált internetes elérhetőséget és 
kapcsolatot lehetővé tevő kezdeményezés.  
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De valóban itt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a nemzetpolitikai 
államtitkársága fogja össze az ezzel kapcsolatos tevékenységeket, és szeretném javasolni, 
hogy hívják meg őket, és itt erősebb külpolitikai átfedésre úgy gondolom, hogy további 
információt fognak tudni adni.  

Ami még a tartalmi vonatkozásokban talán fontos lehet, hogy van egy őrségváltás, 
most már óhatatlanul van egy őrségváltás, tehát általában a másodnemzedék kezdi átvenni a 
stafétát, illetőleg van egy új típusú emigrációs hullám, ez az elmúlt 10-15 esztendőnek az 
eredménye, és ennek a legújabb emigrációs, illetve diaszpórahullámnak a becsatornázásra a 
magyar diaszpóra politikába, ez egy komoly feladat, 60-80 ezer ember például Nagy-
Britanniában. Vagy egy nagyon komoly, 4-5 ezer fős kolónia Brüsszelben. 

Hasonlóan a világ nagy pénzügyi központjaiban, New York-ban egy teljesen jól 
megragadható új migrációs hullám, és az ő becsatornázásuk azt gondolom, hogy egy 
kötelesség is, és egy lehetőség is a magyar nemzeti érdekérvényesítés szempontjából. 

Az új eszközök és a hagyományos eszközök jelentőségét szeretném még aláhúzni. Itt 
például a cserkészet vagy az egyházi szerepvállalás vagy az oktatási keretek megerősítése és 
segítése, ez azt gondolom, hogy egy nagyon kézenfekvő, evidens szükséglete ezeknek a 
közösségeknek, és ezen a kapcsolódási ponton keresztül, ettől nem lehet semmiféleképpen 
eltekinteni. Ugyanakkor itt a nemzeti regiszter és a különféle internetes módszerek erősíthetik, 
kiegészíthetik ezeket a hagyományos eszközöket. 

A tiszteletbeli konzulok rendszere: mintegy 20-25 tiszteletbeli konzulunk van a 
térségben, Brazíliában mintegy tíz, Mexikóban három, Argentínában kettő, Chilében talán 
négy-öt, Paraguay, Uruguay, Peru 1-1, Kolumbia kettő, Panama, Honduras egy. Tehát egy 
ilyen lefedettsége van a tiszteletbeli konzuli rendszerünknek. Úgy gondoljuk, hogy itt jól kell 
kiegészítse majd a Diaszpóra Tanácsnak, illetve a magyar külképviseleteknek a munkáját. 
Mindenki, aki tiszteletbeli konzul vagy magyar szervezet, valamilyen módon nem hivatalos 
magyar vagy félhivatalos magyar képviseletet jelent. El kell látni őket megfelelő 
információkkal, illetőleg képesnek kell lenni a külképviseleteinknek, hogy a visszaérkező 
impulzusokat feldolgozzák, és közvetíteni tudják a központ irányába. 

A gazdasági kérdésekkel kapcsolatban igen, ez egy alapvető probléma, hogy ennek a 
régiónak van egy komoly mezőgazdasági potenciálja, és itt nekünk az Európai Unión belül is 
különösen a mi érzékenységünk és egyfajta védelem biztosítása az európai mezőgazdasági 
termelőknek az Európai Uniónak feladata. Azt gondolom, hogy ezt az Európai Unió 
hatékonyan látja el. Ugyanakkor, ha szabályozott keretek közé tudjuk ezt terelni, és mondjuk 
Mexikóval, illetőleg Chilével létezik az EU-nak szabadkereskedelmi megállapodása, akkor 
előre lehet a kereskedelmi kapcsolatok területén is lépni, csak itt a szabályozottságra 
szeretném helyezni a hangsúlyt. 

A kultúra. Itt fel szeretném hívni a figyelmet még a sportdiplomácia lehetőségeire. 
2014-ben Rióban lesz a futball-világbajnokság, és itt Magyarországnak a sportdiplomácia 
mindig egy kiemelt területe volt, kiemelt lehetőséget hordoz, és törekednünk kell arra, hogy 
élni tudjunk ezzel a kézenfekvően kínálkozó lehetőséggel. 

Tóásó-ügy. Legutóbb Bolívia elnökével Schmitt Pál érintkezett legmagasabb szinten, 
az ENSZ Közgyűlés keretei között. A napokban, a közelmúltban egy előkészítő tárgyalásra 
került sor, és ez az előkészítő tárgyalás zöld lámpát adott az úgynevezett szóbeli tárgyalásnak 
és az esküdtszék megalakításának.  

Tehát most jelenleg egy ilyen stádiumban vagyunk. A Belügyminisztérium a bíróval 
szemben elfogultsági indítvánnyal élt, de Tóásó ügyvédje sem elégedett a bíróval. Azt hiszem, 
hogy nagyon fontos először is, hogy Tóásó él, másodszor nagyon fontos, hogy hangsúlyosan 
ellátjuk a konzuli védelmet minden szinten, kapcsolatban állunk a családdal, és amikor lehet, 
a politikai lépéseket is megtesszük. Az Európai Unió bolíviai képviseletének a támogatását is 
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igénybe vesszük, és folyamatosan mind Brüsszelben, mind pedig a terepen az Európai Unió 
figyelmét is ráirányítjuk az ügy jelentőségére. 

Kuba. Kubai összefüggésben először is azért azt tartom én a legfontosabbnak, hogy 
Kuba egy karnyújtásnyira van az Egyesült Államoktól. Tehát az Egyesült Államok mondjuk a 
floridai vagy egyáltalán az amerikai képviselőház elnöke, Ros-Lehtinen asszony, a külügyi 
bizottság elnöke egy kubai. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy itt az amerikai 
érdekérvényesítő képessége ennek a közösségnek a legjelentősebb etnikai közösségek 
érdekérvényesítő képességével vetekszik ma az Egyesült Államokon belül. 

Kuba az Egyesült Államok számára olyan, mint nekünk a Balaton. Történelmi 
hagyományosan, és ugrásra készen áll az amerikai tőke, az amerikai közösség, az amerikai 
politika arra, hogy Kubában bekövetkezik a rendszerváltozás, és hogy ebben a folyamatban 
gyakorlatilag egy alapvető szimbolikus jelentőségű fordulatra kerülhet sor. 

Kuba ezen túlmenően nagyon nagy külképviseleti hálózatot is működtet. Nagyon 
jelentősen próbálja a fejlődő világban ezen a hálózaton keresztül kapcsolatait építeni. 
Segélypolitikát folytat ezekben a viszonylatokban. Az ENSZ-ben nagyon jelentős befolyása 
van ezeken a vonalakon keresztül. Ezt most megtapasztalhattuk az elmúlt BT-kampány 
időszakában, hogy hogyan lehet érdeket érvényesíteni az ENSZ-ben. Meglehetősen izgalmas 
tapasztalatok voltak, talán egyszer Hóvári János így utólagosan is tudna önöknek erről 
megfelelő tájékoztatást nyújtani. 

Tehát ezeken a vonalakon indulnék el, de azt gondolom, hogy Horváth János 
képviselő úr ebben a kérdésben, mint amerikai állampolgár, szintén rendelkezik válasszal. Én 
ezekre tudok gondolni, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban, amikor 
megroppan a kubai kommunizmus, akkor egy nagyon jelentős figyelem fog ide 
összpontosulni, és fontosnak tartom azt, hogy a magyar diplomácia, a havannai 
külképviseletünk aktívan jelen legyen ezen a területen. 

Úgy gondolom, hogy itt van egyfajta külpolitikai konszenzus ebben a témában is a 
magyar politikai tényezők között, az elmúlt években itt volt egy együttműködési lehetőség a 
magyar pártok, politikai tényezők között. Köszönöm szépen a figyelmet. 

Van-e esetleg valakinek valami kiegészítése? 
 
KALETA GÁBOR főosztályvezető-helyettes (Külügyminisztérium): Nagyon röviden: 

elfelejtettem megemlíteni, hogy nagyon érdekes metszete van Tóásó Előd és a tiszteletbeli 
konzuli hálózat kapcsolatának. Bolíviában van egy nagyon aktív tiszteletbeli konzulunk, aki 
rendszeresen, hetente felkeresi Tóásó Elődöt és a körülményekhez képest próbálja ellátni 
nemcsak élelmiszerrel, hanem mivel orvos hivatásánál fogva, ezért a múltkor volt egy kis 
egészségügyi problémája, azt is próbálja kezelni. Illetve ha bármikor felhívjuk, akkor 
készséggel ad azonnal bennfentes információt, tehát az egyik legközelebbi családtag szerepét 
is ellátja a tiszteletbeli konzulunk ott, Bolíviában. Tehát amennyire tudunk, figyelünk erre az 
ügyre. (Németh Zsolt: Köszönjük szépen, elnök úr.) 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Mivel úgy látom, nincs több kérdés, nagy tisztelettel 
megköszönöm államtitkár úrnak és főosztályvezető-helyettes úrnak, hogy velünk voltak ma és 
tájékoztattak bennünket Dél-Amerikáról. Bízom benne, hogy ezt a kérdéskört folytatni fogjuk 
a jövőben, hiszen azokban a gazdasági folyamatokban és a világban lezajló átalakulásokban 
ez a térség óhatatlanul olyan szereplő, amellyel időszakonként, visszatérően foglalkoznunk 
kell. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma velünk voltak és további szép napot kívánok. 
(Németh Zsolt: Köszönjük szépen, viszontlátásra! - Németh Zsolt elhagyja a termet.) 
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Az „Egyebek” között nagyon sok mindent megtárgyaltunk. Úgy látom, hogy nincs 
most kiegészítenivaló, ezzel bizottsági ülésünket bezárom és mindenkinek további szép napot 
kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc) 

 
  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Pavlánszky Éva és Barna Beáta 


