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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 45 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Egy kis csúszásban vagyunk. Kezdjük el a munkánkat! Megállapítom, hogy a 
bizottságunk helyettesítésekkel határozatképes, miszerint Nagy Gábor Tamás alelnök úr Csóti 
képviselő urat, Horváth János képviselőtársunk Gruber Attilát, Pintér László képviselő úr 
Hidvéghi Balázst, jómagam pedig Mihalovics Pétert helyettesítem.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előre elküldött napirendi pontunkhoz 
van-e kiegészítenivalójuk. (Nincs jelentkező.) Kérdés? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet.  

A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló T/13208. számú törvényjavaslat 

Egy kicsit szokatlan időpontban tartjuk a bizottsági ülésünket, de így tudtuk 
megszervezni, ráadásul a Nemzeti összetartozás bizottsága is velünk egy időben ülésezik, de 
ettől függetlenül az 1. napirendi pontunkra térnénk rá: a Magyarország és a Moldovai 
Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló, 
T/13208. számú törvényjavaslatról döntünk. Az előterjesztő az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. A minisztérium képviseletében köszöntöm Mészáros Árpád főosztályvezető-
helyettes urat és Lopussny András Dániel jogi referens urakat. 

Jelzem, hogy előadót kell állítanunk; ma lesz a javaslat általános vitája a plenáris 
ülésen. Közben kérem képviselőtársaimat, hogy gondolkodjanak el azon, hogy ki vállalná a 
bizottság álláspontjának az előterjesztését. Parancsoljon, főosztályvezető-helyettes úr! 

Mészáros Árpád főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
szóbeli kiegészítése 

MÉSZÁROS ÁRPÁD főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok! A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között 
megkötésre kerülő szociális biztonsági egyezmény alapvetően a két ország közötti munkaerő-
áramlás elősegítésének egyik legfontosabb eszköze, különösen abban a tekintetben, hogy ha a 
két ország között mozognak az állampolgárok, és munkát vállalnak a másik ország területén, 
nagyon fontos, hogy ezzel a mozgással ne veszítsék el a munkavállalással kapcsolatos olyan 
jogosultságokat, amelyeket a szociális biztonság területén, különösen a nyugellátások 
megszerzésével kapcsolatosan megszereznek. Az egyik legfontosabb eszközrendszer, amit az 
egyezmény nyújt, hogy ezek az emberek egyértelműen tudni fogják, hogy melyik jog hatálya 
alatt kerülnek biztosításra a munkavégzéssel kapcsolatosan, illetőleg abban az esetben, ha az 
egyik országban kevesebb ideig végeznek munkát, minthogy azon ország jogának a hatálya 
alatt önálló nyugdíjat szerezhessenek, ez az egyezmény lehetővé teszi, hogy a két országban 
megszerzett biztosítási idők összeszámításra kerüljenek, és a nyugdíjjogosultság ne vesszen el 
az ő tekintetükben. Az egyezmény maga alapvetően azokon az elveken nyugszik, amiket az 
európai uniós tagállamok egymás között alkalmaznak, illetőleg amit az Európa Tanács az 
európai országok számára a szociális biztonság területén javasol figyelembe venni. Köszönöm 
szépen. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, 
vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem 
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a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/13208. számú javaslatot. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki vállalná a bizottság véleményét előadóként a 
mai napon. (Dr. Horváth János jelentkezik.) János bátyánk jelezte, hogy vállalja. Ki támogatja 
ebben Horváth János képviselőtársunkat? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. Köszönjük szépen, képviselő úr. 

A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló T/13207. számú törvényjavaslat 

A 2. napirendi pontunk Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális 
biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/13207. számú törvényjavaslat, amelynek 
ugyanígy az Emberi Erőforrások Minisztériuma az előterjesztője.  

Parancsoljon, főosztályvezető-helyettes úr! A mai plenárison ez is el fog hangzani, 
ehhez is keresem az előadót. Parancsoljon! 

Mészáros Árpád főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
szóbeli kiegészítése 

MÉSZÁROS ÁRPÁD (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. Ez a 
szociális biztonsági egyezmény is alapvetően a két ország állampolgárainak a mozgásával 
kapcsolatosan biztosítja azokat a lehetőségeket, hogy a megszerzett szociális biztonsági jogaik 
ne vesszenek el abból fakadóan, hogy a másik ország területén vállalnak munkát, és ez az 
egyezmény is alapvetően az Európa Tanács ajánlásaiban megfogalmazott elveken alapul, 
illetőleg szintén tartalmazza azokat az elveket, amelyeket az Unióval együttműködve 
Magyarország alkalmaz a szociális biztonsági koordináció területén. A Szerb Köztársaság 
számára nagyon fontos, hogy ez az egyezmény elfogadásra kerüljön, tekintettel arra, hogy ez 
az eszközrendszer az Unióval való együttműködésben egy nagyon fontos mérföldkő 
számukra. Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, 
vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem 
a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/13207. számú javaslatot. (Szavazás.) Tíz. Aki nem 
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő tartózkodással a bizottság 
támogatta. Köszönöm szépen. Előadót kellene állítanunk ebben a kérdéskörben. (Dr. Horváth 
János jelentkezik.) János bátyánk jelentkezett; köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki 
támogatja Horváth János képviselőtársunkat ebben a feladatában. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. További 
szép napot kívánok!  

A Magyarország kormánya és a Török Köztársaság kormánya között a kulturális 
központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény kihirdetéséről 
szóló T/13210. számú törvényjavaslat 

Rátérnénk a 3. napirendi pontunkra: a Magyarország kormánya és a Török 
Köztársaság kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és 
tevékenységéről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/13210. számú törvényjavaslatról 
döntünk. Az előterjesztő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. A minisztérium 
képviseletében jelen van Bordás Gábor helyettes államtitkár úr – üdvözlöm, államtitkár úr –
 és dr. Polgár Edina jogi referens asszony; üdvözlöm önöket. Itt is jelzem, hogy ma a 
plenárison lesz lehetőség a bizottság véleményét előadóként elmondani. Meg is adnám a szót 
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államtitkár úrnak, hogy foglalja össze, egészítse ki a törvényjavaslattal kapcsolatos 
ismereteinket. Parancsoljon! 

Dr. Bordás Gábor helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. BORDÁS GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A magyar és a török miniszterelnök 2013. február 
5-ei budapesti találkozóján merült fel Isztambulban egy magyar kulturális intézet, illetőleg 
Budapesten egy török kulturális intézet megnyitásának a lehetősége. Magyar oldalról április 
23-án került felhatalmazásra miniszterelnök úr által a KIM a tárgyalások lefolytatására. A 
tárgyalások sikeresek voltak. November 12-én miniszterelnök úr felhatalmazta miniszter urat, 
hogy aláírja ezt a megállapodást, amire november 15-én sor is került Isztambulban; 
Navracsics Tibor miniszter úr aláírta ezt a megállapodást. Jelen törvényjavaslat célja az 
egyezmény törvényben történő kihirdetése, és Isztambulban a magyar kulturális intézet 
megnyitása. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, vélemény van-e az 

elhangzottakkal kapcsolatban. (Dr. Horváth János: Kérdeznék.) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Egy kérdésem van, hogy mikor nyílik meg, mikor 

kezd működni ez az intézmény. 
 
DR. BORDÁS GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): December közepén miniszterelnök úr Isztambulba látogat, akkor kerül sor az 
ünnepélyes megnyitására, és azt követően üzemszerűen fog működni az intézet. (Dr. Horváth 
János: Köszönöm.) 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a 
13210. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm 
szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy velünk volt. Előadót kell állítanunk; ezt 
elfelejtettem. Ki vállalná a bizottság véleményét a mai plenáris ülésen elmondani? (Dr. Tilki 
Attila jelentkezik.) Tilki képviselő úr jelentkezett; köszönöm szépen. Ki támogatja Tilki 
képviselő urat? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta képviselő 
urat. Köszönjük szépen. 

A Magyarország kormánya és a Török Köztársaság kormánya között a 
diplomata-, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik 
vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/13209. számú 
törvényjavaslat 

A 4. napirendi pontunkban a Magyarország kormánya és a Török Köztársaság 
kormánya között a diplomata-, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik 
vízummentességéről szóló T/13209. számú törvényjavaslatról döntenénk. Az előterjesztő a 
külügyminiszter. A minisztérium képviseletében Takács Szabolcs politikai igazgató úr 
mondaná el a kormány álláspontját az üggyel kapcsolatban. Parancsoljon!  
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Takács Szabolcs biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár politikai 
igazgató (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése 

TAKÁCS SZABOLCS biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, politikai 
igazgató (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Jó reggelt 
kívánok! Köszönöm szépen a meghívást a Külügyminisztérium részéről, több napirendi pont 
kapcsán is. Szeretném bemutatni dr. Kovács Petra osztályvezető asszonyt, a 
Külügyminisztérium konzuli főosztályának a munkatársát, amely főosztály nyilván központi 
szerepet játszik annak a megállapodásnak az előkészítésében, amelyről most a bizottság 
tárgyal. Magyarország és Törökország között a diplomataszolgálat, illetve a különleges 
útlevelek vízummentes napjainak a meghosszabbításáról, bővítéséről szóló megállapodásról 
van szó.  

Ha megengedik, nagyon röviden csak a politikai kontextust említeném. Úgy 
gondoljuk, hogy az idei év, 2013 mindenképpen az áttörés évének tekinthető Magyarország és 
Törökország kapcsolatában, és ami arra ösztönzött minket, hogy ezt kijelentsük, ami ezt 
mondatja velünk, az alapvetően a magas szintű kontaktusoknak a gyakorisága, illetve a 
különböző politikai szinteken zajló tárgyalások során megfogalmazott közös elképzelések. 
2013 elején, februárban járt Magyarországon Törökország miniszterelnöke, Erdoğan úr, és 
néhány héten belül tervezzük a magyar miniszterelnök úrnak, Orbán Viktor miniszterelnök 
úrnak a törökországi látogatását december 17-18-án. Tavaly járt a magyar köztársasági elnök 
Törökországban, kölcsönösen házelnöki találkozókra került sor, és számos miniszter is 
látogatást tett egymás országaiban. Yunus Emre kulturális intézet nyílt szeptemberben 
Budapesten, illetve december közepén Isztambulban megnyílik az önálló magyar kulturális 
intézet, és ezzel párhuzamosan egy kereskedőház is. Igyekszünk a politikai együttműködés 
szellemében mindazokat a jogi, szerződésbeli folyamatokat felgyorsítani, amelyek támogatják 
ezt a politikai kölcsönös elkötelezettséget a kapcsolatok magasabb szintre emelésében.  

Nagyon fontos, hogy látnunk kell Törökország helyét és szerepét. Az is egy pozitív 
fejlemény természetesen, hogy három év szünet után most elindultak ismét az EU-
csatlakozási tárgyalások Törökország, illetve az Európai Unió között. Mi ezt következetesen 
támogattuk; úgy gondoltuk, hogy egy jogos török igény, hogy az Európai Unió tagjai 
legyenek. Emellett természetesen Törökországnak van egy önálló szerepe és helyzete, egy 
regionális hatalommá vált politikailag is, de gazdaságilag is. Érdekünkben áll az, hogy ezzel 
az országgal egy sokkal mélyebb és átfogóbb együttműködést valósítsunk meg. Törökország a 
keleti gazdasági nyitás kontextusában is egy fontos partnerország, és úgy gondoljuk, hogy 
mindazt a politikai hangulatot, amit a legmagasabb szinten kifejeztünk, a török társadalom 
irányában is pozitív lépéseknek kell követniük. Itt természetesen a beutazási feltétel 
könnyítése az, amiben előre tudunk lépni. Egyrészt Magyarország eltörölte, átmenetileg, 
sajnos, mert a schengeni rendszer előírásai miatt az összes schengeni tagállam be fogja 
vezetni a biometrikus adatfelvételt a törökországi konzulátusokon, de Magyarország ezt 
eltörölte. Az utolsó pillanatig ezt nem fogjuk érvényben tartani, csak amikor már minden 
schengenivel együtt kell megtettünk. Ez nyilván egy pozitív üzenet. Vannak apróbb, de 
nyilván bizonyos vízumkérelmezők számára jelentős könnyítések: a 12 év alatti 
vízumkérelmezők esetében nem kérünk vízumdíjat, illetve ami a társadalmat legkevésbé 
érinti, de azért a török kormányzat számára pozitív üzenet, hogy a diplomata- és szolgálati 
útlevéllel bírók számára 30 napról 90 napra emeljük a vízummentes tartózkodási napot ezzel a 
megállapodással, ami most előkészítés alatt áll. 

Emellett előkészítés alatt áll több olyan megállapodás nagy és tényleg nagyszámú 
török vállalatot magába foglaló kereskedelmi kamarákkal, például az Isztambuli 
Kereskedelmi Kamarával, ami egy 17 milliós város kereskedelmi kamarája, illetve egyéb 
társadalmi szervezetek számára olyan vízumkönnyítési megállapodásokat kötünk, hogy 
számtalan támogató dokumentum helyett ennek az adott kamarának az igazolólevelével a 
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kérelmező rövid idő alatt, néhány napon belül kaphat hosszú távú, több évre szóló, többszöri 
belépésre feljogosító vízumot. Magyarul az az üzenet a török gazdasági élet, illetve a 
társadalmi élet felső szintje irányába, hogy Magyarország örömmel látja a törökországi 
beutazókat, és nem kell többször, több alkalommal hosszú napokat várni arra, hogy vízumot 
kapjanak, hanem gyakorlatilag egy ilyen többéves, többszöri belépésre jogosító vízummal 
bármikor beutazhatnak Magyarországra, ha egyik napról a másikra eldöntik, hogy jönnek. 
Naponta jár Isztambul, illetve Magyarország között a török légitársaságnak a járata, tehát 
gyakorlatilag valóban van egy kézzel fogható nyitás. 

A tisztelt bizottságnak a támogatását ahhoz kérjük, hogy ez a diplomata- és szolgálati 
útlevél, vízumkönnyítési helyzet egy megállapodás formájában öltsön testet. Az eddigi 
gyakorlat az volt, hogy egy 1992-ben megtörtént jegyzékváltás volt az, ami ezt rendezte. Mi 
ezt egy magasabb jogi szintre szeretnénk emelni; egy ’90-ben, tehát 23 évvel ezelőtt 
megkötött megállapodást szeretnénk úgy kodifikálni, amely már összhangban van 
Magyarország európai uniós, illetve schengeni tagságával, és gyakorlatilag valóban 
háromszorosára növeli az érintett kör vízummentes tartózkodását Magyarországon. Röviden 
ennyit szerettem volna mondani a háttérről, Törökországról, illetve a megállapodás részéről, 
de ha bármilyen kérdésük van ezzel összefüggésben, azt természetesen nagy örömmel 
megválaszolom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés az 

elhangzottakhoz. Horváth János bátyánk, majd Vona képviselő úr. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Részünkről ez egy 
érdekes intézmény, amiről hallunk, ez egy alkotó kezdeményezés, megoldás, mert erre az 
esetre megalkottuk, mondhatnám, kitaláltuk. A kérdésem az, hogy vannak-e erre precedensek. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Vona képviselő úr! 
 
VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Elvileg nem szóltam volna hozzá, ha 

csak magáról a megállapodásról beszélt volna Takács úr, de mivel ő maga is egy kicsit 
bővebben fejtette ki a magyar-török viszonyokat, úgy döntöttem, hogy két-három mondatot –
 legalább a jegyzőkönyvnek – mondanék én is.  

A Jobbik programjában már kezdetektől fogva benne van Törökország mint stratégiai 
partner a külpolitika és a külgazdaság területén. Mi minden olyan jellegű kezdeményezést 
gazdasági, politikai, diplomáciai, kulturális téren egyaránt a legnagyobb örömmel tudunk 
támogatni, ami Törökország és Magyarország kapcsolatát erősíti, tehát természetesen ezt a 
javaslatot is tudjuk támogatni; az én hozzászólásom hangnemét inkább a „menjünk tovább” 
jellegű érzés hatja át. 

Azzal kapcsolatban mindenképpen szeretnék egy fél mondatot mondani, hogy 
elhangzott az európai uniós csatlakozásnak az újra felmelegítése Törökországban. Szerintem a 
realitások azért azok, hogy Törökország nem lesz az Európai Unió tagja, vagy legalábbis 
ennek szerintem kisebb a valószínűsége, nemcsak az Európai Unió nyugati államainak 
ellenkezése szempontjából, de Törökország lakossága részéről is egyre nagyobb a 
kiábrándultság és a kiábrándulás az európai uniós csatlakozásból. Azt is látni kell viszont, 
hogy Törökországnak az Ausztriában és Németországban élő török kisebbség miatt nagyon 
fontos folyosót találnia, és ez a Magyarország iránt amúgy is meglévő török szimpátiát 
stratégiai szükséggé változtathatja. Csak arra szeretném bátorítani a Külügyminisztériumot, 
illetve a külgazdasági államtitkárt is önökön keresztül, hogy ezt a fajta stratégiai helyzetünket, 
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ami egy kapuvá tesz bennünket Törökország számára, használjuk ki, és nyilván más a 
súlycsoport, de azért mégis próbáljuk meg mi is a Törökországban rejlő gazdasági 
felvevőpiaci lehetőségeket és adott esetben mint kapu – szintén a mi számunkra – az iszlám 
világ felé ezeket a lehetőségeket kihasználni. Én azt gondolom, hogy nincs még egy ilyen 
nagy külgazdasági és külpolitikai lehetőség ma Magyarország számára, mint amit 
Törökország jelenthet.  

Csak egy ilyen érzelminek tűnő, de azért mégis sok szempontból beszédes példát hadd 
mondjak: Isztambul belvárosában – ami Törökország legnagyobb városa, és maga a lakossága 
nagyobb, mint egész Magyarországé – van egy Magyar testvérek útja, ami jelzi azt, hogy 
Törökország hogyan viszonyul Magyarországhoz. Azt gondolom, hogy elvesztegetett 
évtizedek voltak azok, amelyek során az ebben rejlő stratégiai, gazdasági és kulturális 
lehetőségeket nem használtuk ki. Egy szó mint száz, üdvözöljük ezeket a folyamatokat, a két 
ország közötti kapcsolatok erősödését, és további lépések megtételét tartjuk szükségesnek. 
Akár ezen a területen is nagyon sok panaszt hallunk arra, hogy a török vállalkozások, 
vállalkozók nehezményezik az itteni befektetéseik nehézkességét, a túlbürokratizálását. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. 

Takács Szabolcs biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, politikai 
igazgató (Külügyminisztérium) válaszadása 

TAKÁCS SZABOLCS biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, politikai 
igazgató (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen a kérdéseket. Horváth János képviselő úr 
kérdésére: a diplomata- és szolgálati vízummal kapcsolatos megállapodásra gondolt képviselő 
úr. (Dr. Horváth János: Igen.) Nem Törökország az egyetlen ország, amellyel már érvényben 
van egy ilyen megállapodás, és ezt modernizáljuk. Gyakorlatilag a világ nagyon sok 
országában, mondhatnám, hogy szinte valamennyi diplomáciai partnerünk esetében felmerült 
már a vízummentes beutazás lehetősége meghatározott időszakon belül. Ez többnyire 30 nap 
szokott lenni. Nyilván egy diplomáciai missziónak az időtartama azért a 30 napot nem nagyon 
szokta meghaladni, tehát ha bármilyen konferencia, kétoldalú tárgyalás vagy bármilyen 
diplomáciai misszió céljából utazik be, a 30 nap általában elég szokott lenni. Itt a 90 napos 
emelés igazából azt jelenti, hogy mi abban bízunk, hogy a kapcsolatok intenzívvé válásával 
több alkalommal, többször jöhetnek be, és nyilván 90 napon belül – ez három hónap – három 
hónapon belül azért elképzelhető, hogy több alkalommal is sor kerül egy-egy látogatásra. Ez 
gyakorlatilag egy ilyen pozitív üzenet a török kormányzati körök irányába. Köszönöm szépen. 

Az elnök úr, képviselő kérdésére válaszolva: természetesen mi is egyetértünk ezzel, 
hogy ki kell használnunk azokat a meglévő történelmi, társadalmi, kulturális, adott esetben 
rokoni percepciókat, érzelmeket, amelyek megvannak valóban a török emberek, illetve 
nagyon sok magyar ember részéről is, és erre építenünk kell bizonyos stratégiai pozicionálást 
is Magyarország szempontjából. Egy példát hadd mondjak még erre. Október végén itt, 
Budapesten, illetve a Gödöllői Kastélyban tartottunk egy olyan külügyminiszteri szintű 
értekezletet, ahol a visegrádi országok külügyminiszterei, illetve több partnere, a nyugat-
balkáni országok külügyminiszterei, illetve a közép-európai kezdeményezés 
külügyminiszterei vettek részt.  

Jelenleg Magyarország látja el a visegrádi együttműködés elnöki posztját június 30-
áig, és az elnöki funkcióból fakadóan lehetőségünk van arra, hogy egy-egy eseményre 
meghívott vendégeknek is továbbítsuk a meghívást. Idén ez Davutoğlu török külügyminiszter 
volt, és itt, Gödöllőn született döntés arról, hogy magyar kezdeményezésre, a magyar 
elnökség kezdeményezésére a jövőben éves szinten visegrádi, illetve török külügyminiszteri 
találkozókat is fogunk tartani. A török sajtó, a török kormányzat külön kiemelte, hogy ez egy 
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magyar kezdeményezés volt. Nyilván nekik Közép-Európával is van dolguk, tehát egész 
Közép-Európát szeretnék megszólítani. Mi úgy gondoljuk, hogy itt egy vezető magyar 
szerepet kell játszanunk, nemcsak az elnökségünk alatt, hanem generálisan az egész visegrádi 
együttműködésben, és ez Törökország részéről ismét egy olyan pont volt, amit a 
magyaroknak a pozitív hozzáállásaként regisztráltak. Azt tudom ígérni, hogy ez a politika 
minden bizonnyal, ami rajtunk múlik, az folytatódni fog.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Nincs más hátra, minthogy megkérdezzem a tisztelt 
bizottságot, hogy ki támogatja a T/13209. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. Előadót kellene állítanunk az ügyben. (Dr. Tilki 
Attila jelentkezik.) Tilki képviselő úr jelentkezett. Ki támogatja Tilki képviselő urat, hogy 
ebben az ügyben is elmondja a bizottság véleményét? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ezzel a 
4. napirendi pontunkat lezárnám. 

Latin-Amerika szerepe a magyar külpolitikában  

Az 5. napirendi pontunkra térnénk át: Latin-Amerika szerepe a magyar külpolitikában. 
Ehhez a napirendi ponthoz újra köszöntöm Takács Szabolcs politikai igazgató urat, és kiemelt 
tisztelettel köszöntöm Jaime Barberist, Ecuador Budapestre akkreditált nagykövetét, aki a 
latin-amerikai országok csoportjának Magyarországon legrégebben szolgáló doyenje, és ezzel 
kapcsolatban is gratulálunk neki, másrészt viszont nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a 
meghívásunkat a mai találkozóra. Technikai szempontból mondanám, hogy spanyol-magyar 
szinkrontolmácsolás lesz, és a mai témánk kifejezetten erről szólna, hogy hogyan látjuk 
magyar külpolitikai szemmel a latin-amerikai ügyeket. A 6-os csatorna magyar, a 7-es 
csatorna spanyol nyelvű.  

Politikai igazgató úrnak adnám meg a szót, és akkor nagykövet úr is elmondaná a 
kiegészítését, vagy ahogy önök gondolják; nem tudom, hogy megbeszélték-e előre.  

Takács Szabolcs biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, politikai 
igazgató (Külügyminisztérium) tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, politikai 
igazgató (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Urak! Köszönöm szépen ismét 
a szót. Valóban, a hivatali beosztásomnál fogva a latin-amerikai és karibi országokkal 
meglévő kétoldalú kapcsolatainkat is felügyelem az érintett főosztályokon keresztül. Nagyon 
nagy szeretettel üdvözlöm körünkben Barberis nagykövet urat, úgy is, mint a latin-amerikai 
országok budapesti csoportjának doyenjét. Nagyon örülök, hogy ő is itt van a körünkben, és 
első kézből hallhat arról, amit nyilván irányába, a nagyköveti csoport irányába már többször 
megfogalmaztunk, és amely alapvetően a magyar kormány, ezen belül a magyar 
Külügyminisztérium latin-amerikai térséggel kapcsolatos politikai, gazdasági és egyéb 
megközelítését jelenti. 

Elnök úr, én arra gondoltam, hogy röviden elmondanám a magyar kormány, illetve a 
Külügyminisztérium álláspontját Latin-Amerikával összefüggésben, és utána a magam 
részéről nagykövet úrnak is átadnám a szót, hogy ő is fejtse ki az álláspontját, véleményét, és 
természetesen – ahogy mindig – a kérdések kapcsán úgyis sok minden előjöhet még, ami a 
bizottságot érdekelheti. 

Mindenekelőtt egy picit szeretnék beszélni Latin-Amerika helyzetéről, a magyar–latin-
amerikai és azon belül egyes latin-amerikai országokkal meglévő kétoldalú kapcsolatainknak 
a helyzetéről, közelmúltjáról, illetve harmadik pontként azokról az elképzelésekről, amelyek a 
jövőt vázolják a mi gondolkodásunkban. Azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, és azzal 
kellene kezdenem, hogy Latin-Amerika jelenleg, a XXI. század elején a világ egyik nagy 
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potenciállal rendelkező, vonzó és komoly gazdasági, társadalmi növekedés előtt álló régiója; 
globális összehasonlításban talán ki lehet azt jelenteni, hogy Ázsia után, Ázsia mellett egy 
ilyen térség, amely komoly fejlődési potenciált mutat.  

A régió lakossága 600 millió fő. Ha ázsiai összehasonlítást hozok fel, ez körülbelül a 
délkelet-ázsiai térségnek a lakossága, az ASEAN, amelyről volt szerencsém már korábban a 
bizottság előtt is beszélni, amely a magyar külpolitikának egyébként komoly célterülete, és 
erre számos látogatás, esemény, konkrét együttműködés utal. A latin-amerikai térségnek a 
helye körülbelül a délkelet-ázsiai térségnek a helyét jelenti most a magyar kormány 
külpolitikai nyitásában. 33 ország található a régióban, a latin-amerikai, illetve a karibi 
régióban. Ezen országcsoporton belül külön kiemelném Brazíliát, Argentínát, illetve Mexikót, 
amely gazdasági teljesítménye, politikai, gazdasági súlya alapján a G20-országcsoportnak a 
tagja. Brazília tagja ugyancsak annak az országcsoportnak, amely a világ legdinamikusabban 
fejlődő és nagyon nagy befolyással bíró országait tömöríti: ez a BRICS-országcsoport. Latin-
Amerikából tehát Brazília az, amely ennek tagja, és maga a régió, illetve a régió egyes 
országai globális összefüggésben is nagyon fontos folyamatokban kezdeményező, irányító, 
meghatározó szerepet játszanak. Ilyen például a 2015 utáni globális fenntartó fejlődési célok 
kidolgozásának a kérdése, a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi egyeztetés és dialógus, 
tehát mindenképpen politikai súlyuk van, illetve meghatározó szerepet játszanak regionális, 
illetve globális politikai folyamatokban. Ami a térség gazdasági helyzetét mutatja, átlagosan 
3-5 százalék közötti GDP-növekedést tudhatnak magukénak, ami a jelenlegi európai 
perspektívával nézve nyilvánvalóan egy komoly gazdasági növekedést jelent; erre utal, hogy 
egyrészt megerősödött az a középosztály a latin-amerikai térségben, amely nyilván a fontos 
regionális helyi gazdasági szereplők megerősödése révén vált a középosztály tagjává. Egy 
körülbelül 60 milliós tömegről beszélhetünk régiószerte. 

Az is jellemző a térségre, hogy az egyes államoknak a szerepe jelentős a gazdasági 
fejlesztésekben. Ez azért érdekes, mert nyilvánvalóan magyar részről a kormányzatnak olyan 
relációk esetében van nagyobb szerepe a gazdasági kapcsolatok bővítésében, növelésében, 
ahol erős etatista gazdaságpolitika zajlik, tehát olyan ország esetében, ahol a magánszféra 
gyakorlatilag önállóan működik a kormányzattól, a kormányoknak kisebb szerepe van. Latin-
Amerikában nem így van, tehát ezért is indokolt és hiteles az, amikor gazdasági 
vegyesbizottságok felállításáról tárgyalunk velük. Nyilvánvalóan a kormányzatnak mindig 
van egy szerepe, hogy a szerződéses kapcsolatokat tisztába rakja – erről majd a későbbiekben 
beszélnék –, tehát egy ilyen megközelítésben is kell, hogy a magyar kormánynak legyen egy 
világos stratégiája, világos stratégiai célokkal, lebonyolítási menetrenddel, és ez gyakorlatilag 
elkezdődött, ez zajlik. 

A régión belül a politikai megosztottság ezzel együtt természetesen jelen van, a 
különböző országokban különböző színezetű kormányok működnek, és ezek egyrészt 
integrálódnak egymással, de persze van egy egészséges vagy nem mindig teljesen egészséges 
rivalizálás is közöttük. Fontos megemlíteni itt a térség egyik fontos integrációs szervezetét, a 
latin-amerikai és karibi országok közösségét, ennek a rövidítése a CELAC-országcsoport, 
amely gyakorlatilag az egész régiót felöleli, valamennyi ország tagja. Az Európai Unióval 
idén, 2013 januárjában történt meg az első magas szintű konferencia, az EU és a CELAC 
közötti csúcstalálkozó Chilében, és ennek során az Európai Unió részéről is 
megfogalmazódtak azok a feltételek, azok az ambíciók, amelyeket a latin-amerikai térséggel 
szeretne elérni.  

Néhány mellékgondolat kiegészítésként. Az Európai Unión belül – nyilván a 
történelmi, kulturális, nyelvi és egyéb kötődések miatt – a mediterrán országok, 
mindenekelőtt Spanyolország játszik meghatározó szerepet az Európai Unió és Latin-Amerika 
politikájának az alakításában, a legnagyobb befektetők Latin-Amerikában vannak, és a 
gazdasági kapcsolatok minősége meg a dinamizmusa is velük a legintenzívebb. A 
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közelmúltban Madridban volt alkalmunk erről közvetlenül tárgyalni a spanyol 
külügyminisztérium vezetőivel, illetve a madridi székhelyű Iberoamerikai Főtitkárságtól, 
amely latin-amerikai és Spanyolország, Portugália részvételével működő interregionális 
szervezet, igyekeztünk egyrészt információt kérni arról, hogy milyen folyamatok zajlanak 
Latin-Amerikában, milyen politikai prognózist tudnak adni, milyen gazdasági prognózist 
tudnak adni, hogy a magyar kormány politikai és gazdasági stratégiájának kialakításában a 
hangsúlyokat jobban meg tudjuk határozni. Beszéltünk konkrét ügyekről is, és segítséget 
kértünk egyes, Magyarország számára fontos ügyeknek a kezelésében; erről is esetleg később 
beszélnék.  

Ami a Magyarország és a latin-amerikai térség közötti kapcsolatok helyzetét mutatja, 
gyakorlatilag ugyanazokat a folyamatokat tudom elmondani, mint amit el tudtam mondani 
korábban önöknek az ázsiai térség, illetve a Szaharától délre eső Afrika vonatkozásában. A 
magyarországi rendszerváltást követően nyilvánvalóan az új politikai rendszer 
meghonosulásával, egy új gazdasági struktúra felállásával a rendszerváltás utáni magyar 
kormányok újragombolták az ország stratégiai együttműködését a világ egyes térségeivel, és a 
már sokszor emlegetett euroatlanti integrációnak a primátusa – azt hiszem, hogy nyilván 
jogosan és értelemszerűen – a hangsúlyt eltolta Európa, illetve az euroatlanti világ irányába, 
és sajnos, a térségben korábban megvolt jelenlétünk csökkent. Ez konkrét számokban azt 
jelenti, hogy a rendszerváltás előtt működő 12 misszióból az egymást követő kormányok 
nyolcat bezártak, és jelenleg négy országban működik magyar nagykövetség. Ezek: 
Argentína, Brazília, Mexikó, illetve Kuba – majd később, a pozitívumok kapcsán beszélnék 
arról, hogy mi a jövő –, és gyakorlatilag innen kell indulnunk, tehát ez az a pont, ahonnan újra 
kell építkezni.  

Egyrészt van egy politikai determináció, hogy Latin-Amerikával egy intenzívebb, 
világosabb és egy jövőbe mutató, konstruktív párbeszédet folytassunk, és a keleti gazdasági 
nyitás logikájában Latin-Amerika is megjelenik. Itt nyilván felmerül ez a kérdés, ami 
felmerült már a sajtóban több helyen, hogy mennyire található Latin-Amerika keletre 
Magyarországtól. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy nyilvánvalóan a Keleten itt nem 
feltétlenül a földrajzi dimenziót kell érteni, hanem az erős meglévő nyugati beágyazottságunk 
mellett minden olyan térség, amely az euroatlanti integráción kívül esik, Keletnek minősül, 
tehát Nyugat versus Kelet. Nem a földrajzi megfontolásokból kell kiindulni, hanem 
Magyarországnak a világ valamennyi térségével kapcsolatokat kell építenie, ebben vagyunk 
érdekeltek. Azáltal, hogy globális szereplővé váljunk, minden szerénység mellett meg kell 
szólítanunk a különböző térségeket.  

Ami a gazdasági együttműködést illeti, Magyarország külkereskedelmi forgalmának 
körülbelül 70 százaléka az Európai Unió tagállamaival bonyolódik le, annak a 
külkereskedelemnek, amely a magyar GDP növekedése tekintetében körülbelül 80 vagy 80-
nál magasabb százalékkal bír. Egy tengeri kijárat nélküli országként mi tehát érdekeltek 
vagyunk a liberalizált gazdaságban, ezért is támogatjuk a szabadkereskedelmi 
megállapodások megkötését a világ számos régiójával, és ez így van Latin-Amerika esetében 
is, a mi kereskedelmi forgalmunk 33 százaléka, tehát egyharmada pedig a közép-európai 
térséggel generálódik. Ezen belül persze vannak európai uniós, illetve nem európai uniós 
országok, nyugat-balkáni országok elsősorban, illetve a tőlünk keletre eső országok, és sajnos 
az euroatlanti térségen kívül eső világ, beleértve Ázsiát, Közel-Keletet, Afrikát, Latin-
Amerikát; körülbelül 10 százaléka vagy kevesebb mint 10 százaléka magyar külkereskedelmi 
aktivitásban. Azt gondolom, hogy ezen keresztül lehetne azt a gazdasági kitörést 
megvalósítanunk, amiről a keleti gazdasági nyitás szól. Nyilvánvalóan az Európai Unió 
tagállamaival jelentősen, szignifikánsan bővíteni a kereskedelmünket már nem nagyon tudjuk, 
az előző húsz évben már kialakultak ezek az együttműködések. A közép-európaiság az más, a 
közép-európai gondolat, ezen belül a V4, Nyugat-Balkán euroatlanti integrációja, Ukrajna 
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közeledése az Európai Unióhoz – ez nagyon aktuális most – mind ezt a célt szolgálja, hogy 
ezt a közép-európai térséget erősítsük meg. A 33 százalékot is lehet növelni, és ahol igazán 
áttörést lehet elérni, az valóban a világ egyéb része. Ez zajlik. Azt hiszem, Ázsiával már sokat 
foglalkoztunk, Latin-Amerikával még viszonylag kevesebbet ebben a körben. Pillanatnyilag 
0,5 százalék az az arány, ami a magyar teljes külkereskedelmi forgalom kapcsán jelentkezik 
Latin-Amerikával. Ez egy olyan nagyon szerény érték, amelyet ha csak 2-3 százalékra tudunk 
növelni, az már egy jelentős és látható növekedést biztosítana, tehát erről szól többek között 
ez a nyitás Latin-Amerika irányába. 

Hogy milyen szektorokban tudunk előrelépni? Az én felkészítő anyagaimban látom, 
hogy ez alapvetően a gépgyártás, az autóipar, az autóalkatrész-gyártás, a vegyipar, a 
gyógyszeripar, illetve a mezőgazdaság. Erre megvannak a szakosított, illetve az ezzel 
foglalkozó magyar kormányzati, illetve nem kormányzati szervezet, a HITA, a kereskedelmi 
kamarák. A kormány részéről az a feladatunk, hogy egy nagyon pozitív, konstruktív és baráti 
intenzív kapcsolatépítést valósítsunk meg, emellett pedig bővítsük, illetve modernizáljuk azt a 
szerződéses viszonyt, amely lehetővé teszi Magyarország, illetve a térség gazdasági szereplői 
számára, hogy nagyobb kedvvel és transzparensebb, jogilag több garanciát jelentő 
környezetben kezdjenek el együttműködni. 

Szeretném megemlíteni – és nyilván nem fontossági sorrendben –, hogy a magyar 
nemzetpolitika szempontjából is egy olyan térségről beszélünk, ahol körülbelül 150-200 ezer 
közötti számra tehető magyar származású nemzettársunk él. Legnagyobb számban 
Brazíliában élnek, de Argentínában, Venezuelában, illetve a térség egyéb országaiban is 
megtalálhatók a magyarok. Az egyszerűsített honosítás elsősorban a Magyarországtól 
történelmileg elcsatolt területekről származó emberek esetében áll fenn.  

A Kőrösi-Csoma program keretében négy olyan speciális konzult küldött ki a magyar 
kormány, akik ezt a feladatot végzik el, és itt nagyon érdekes anomáliákról is be tudok 
számolni. Ha megengedik, egy tényleg csak zárójeles példa, az újfajta magyar nemzetpolitikai 
megközelítésnek egy nagyon szép eredménye: Brazíliában él egy olyan közösség, egy 
1500 fős közösség, akik Veszprém megyei svábok, a történelem viharai oda juttatták el őket, a 
legtöbben nem is tudnak magyarul, viszont erős magyar identitással rendelkeznek. A Kőrösi-
Csoma programon belül a magyar konzulok segítségével magyarnyelv-oktatás zajlik ebben a 
közösségben. Szeretnének magyar állampolgárok lenni. Egy olyan közösségről van szó, akik 
összetartóak, és az ottani kapcsolatrendszerükkel, tudásukkal szeretnék Magyarország helyét, 
súlyát, láthatóságát növelni. Úgy gondolom, hogy ezeket ki kell használni, és ezek a 
folyamatok elindultak. Ez csak tényleg egy ilyen nagyon érdekes anomália itt a 
nemzetpolitikai összefüggésekben. 

Amellett, hogy csak négy nagykövetségünk működik a térségben, ezenkívül 
15 országban 29 tiszteletbeli konzul is segíti a magyar állam tevékenységét, illetve a magyar 
állampolgároknak a konzuli és egyéb érdekvédelmét. A közelmúltban tartottuk Budapesten a 
tiszteletbeli konzulok világkonferenciáját, ahol nagyon sokat voltak itt a latin-amerikai 
térségből is. Ez lehetőséget adott arra, hogy a magyar kormány elképzeléseiről első kézből 
tájékozódjanak, és mindenféle találkozókat bonyolítsanak le, amit az imént említettem 
önöknek, hogy Magyarország globális szereplővé váljon, és megjelenjen a globális térben. 
Persze ezen sokan mosolyognak, hogy Magyarországnak milyen lehetősége meg súlya van 
Latin-Amerikában. Két példát hadd emeljek ki. Egyrészt önök előtt is jól ismert annak a 
tudományos kutatói múltnak, történelemnek az egyik nagyon szépen látható hozadéka, 
amelyet a budapesti kezdeményezés, a tudományos világfórum, a World Science Forumnak a 
rendszere jelent. Kétévente rendezzük meg ezeket a konferenciákat Budapesten, amely 
nyilván rá tudott világítani a magyar tudományos élet, a kutatóink aktivitására. 

Nagyon komoly eredménynek értékeljük, hogy ezt a tudományos világfórumot fel 
tudtuk tenni a globális térképre. Múlt héten Brazíliában, Rio de Janeiróban rendezték meg 
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első ízben a budapesti World Science Forum rendezvényét, amelyen többek között a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke, valamint más kormányzati szereplők is részt vettek. A brazil 
tudományos kutatásért felelős miniszter közelmúltbeli magyarországi látogatása volt az a 
momentum, amikor is a brazilok felfigyeltek Magyarország eredményeire, illetve erősségére 
ebben a tekintetben, és diplomáciai tárgyalások révén azt sikerült elérni, hogy most 
Brazíliában rendezték meg, és nyilván a világ figyelme ebben a tekintetben azért talán még 
nagyobb, mintha Budapesten rendezték volna meg. Ez az egyik dolog, amit szerettem volna 
említeni. 

A másik dolog a kulturális, illetve az oktatási kapcsolatoknak a helyzete. Többször 
elmondtuk, hogy Magyarország kultúrában, tudományban, oktatásban, sportban a világ 
legkomolyabban jegyzett országai közé tartozik; a számok nyilván magukért beszélnek. 
Ebben az összefüggésben, azt gondolom, hogy ezt megerősíti az a siker, amit az érintett 
kollégák nagyon aktív munkája révén tudtunk elérni. Brazília meghirdetett egy nagyon 
ambiciózus ösztöndíjprogramot, a „Tudomány határok nélkül” programot, és ennek keretében 
10 ezer brazil diák nemzetközi tanulmányait finanszírozza a saját kormányuk. Nyilvánvalóan 
elindult egyfajta verseny, hogy ezek a diákok brazil állami pénzből milyen egyetemeken 
tanuljanak. Az ausztráliai, észak-amerikai egyetemek mellett néhány európai ország is szóba 
jött, érthető okokból persze Nagy-Britannia, Németország, Olaszország. Közép-Európából 
egyedül Magyarország volt az, ahol magyar egyetemeket is kiválasztottak, és néhány 
hónappal ezelőtt írtunk alá egy olyan megállapodást, amelynek az első etapjában idén 
szeptembertől 450 brazil diák kezdte meg a tanulmányait magyar egyetemeken, és ha a 
tárgyalások jól haladnak, ez a szám ezerre fog nőni már januártól, tehát Magyarország 
szignifikánsan részt vesz ebben a programban. Amellett, hogy ez nyilván a magyar 
egyetemeknek is bevételi forrást jelent, egy picit a magyar egyetemeket is felhelyezi a 
globális térképre. Ez a versenyképességük szempontjából is nyilvánvalóan egy nagyon 
komoly fejlemény, és persze vannak különböző nemzetgazdasági eredményei és hozadékai is 
ennek a döntésnek. 

Szeretnék néhány szót mondani arról, amit a magyar kormány, a Külügyminisztérium 
az előző években tett, még mielőtt befejezném a mondanivalómat. Egyrészt nyilvánvalóan 
igyekeztünk a magas szintű látogatásoknak az intenzitását is növelni. Idén járt első ízben 
brazil alelnök Magyarországon, illetve 2012-ben a Külügyminisztérium kezdeményezésére 
egy magyar–latin-amerikai fórumot rendeztünk meg, ahol több komoly ország komoly 
kormányzati szereplője, parlamenti elnökök, miniszterek vettek részt. Ezt szeretnénk folytatni, 
és még idén szeretnénk megrendezni a második latin-amerikai fórumot. Ebbe már bevonnánk 
a madridi székhelyű, már említett Iberoametikai Főtitkárságot is, tehát az ő 
kapcsolatrendszerüket is próbálnánk behozni Magyarországra, illetve a közelmúltban, múlt 
héten járt a térségben a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, Szijjártó 
Péter úr, aki egyrészt részt vett a Rio de Janeiro-i World Science Forumon, tárgyalt 
Uruguayban és Argentínában, aláírta a gazdasági együttműködési megállapodást mind a két 
országban, illetve felsőoktatási együttműködésről írt alá bilaterális megállapodásokat is. A 
Stipendium Hungaricum magyar kormányzati ösztöndíjprogramon belül több latin-amerikai 
országnak szeretnénk magyar állami ösztöndíjakat felajánlani. Ami nagyon fontos, és amit 
nagyon fontosnak tartunk, hogy januárban újranyílik a Santiago de Chile-i magyar 
nagykövetség, Martonyi miniszter úr tesz látogatást az országban, és ő fogja ezt megnyitni. 
Nagyon reméljük, hogy ez az első újranyitás, amely a latin-amerikai térséget illeti, 
nyilvánvalóan a költségvetési lehetőségeket mindig figyelembe véve, de mi azt 
szorgalmazzuk, hogy egyre több latin-amerikai országban legyen ismét állandó magyar 
diplomáciai jelenlét. Ezen belül például a São Paulo-i jelenlegi konzuli irodát és kereskedelmi 
irodát is ismét főkonzulátusi szintre szeretnénk emelni. Ezekre már elkészültek a tervek, 
amelyeknek nyilvánvalóan ki kell tárgyalni a részleteit, és Magyarország nemcsak önállóan, 
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egy önálló államként, hanem az Európai Unió tagjaként is igyekszik aktív lenni. Ebben 
nyilvánvalóan a Magyar Országgyűlésnek nagyon komoly feladata van, hogy az EU, illetve a 
latin-amerikai térség és egyes országai közötti megállapodásokat milyen megközelítésben, 
milyen gyorsasággal tudja beépíteni a magyar jogrendbe. Az Európai Unió a közelmúltban 
Peruval és Kolumbiával kötött szabadkereskedelmi egyezményt, illetve a közép-amerikai 
térséggel társulási megállapodást, ami most az ukránokkal elmaradt, remélhetőleg 
átmenetileg. Ez az öt ország Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras és Nicaragua. 
Tegnaptól, december 1-jétől indult meg e megállapodások kereskedelmi vonatkozásának az 
ideiglenes alkalmazása, tehát van egyfajta intézményi szerződéses kapcsolatépítés is.  

Reméljük, hogy mindez az elkövetkező években konkrét számokban is mérhető 
gazdasági eredményekben fog manifesztálódni, de amit jeleztem önöknek, hogy egyébként 
nemcsak Latin-Amerika vonatkozásában, hanem távolabbi térségek vonatkozásában, amikor 
magyar gazdasági, kereskedelmi ambíciókról beszélünk, akkor nem feltétlenül áru- és 
szolgáltatáskereskedelemről kell csak gondolkoznunk, hanem a magyar oktatás, a magyar 
kultúra, a magyar tudomány beépítéséről ezeknek az országoknak a rendszerébe. Ez pont 
olyan értékkel bír, minthogyha meghatározott vállalatok, cégek meghatározott termékeket 
tudnának értékesíteni, vagy éppen befektetéseket tudnánk megvalósítani abból a térségből, 
tehát nekünk azzal kell kereskednünk, amiben jók vagyunk, és amiben erősek vagyunk, és ez 
nem feltétlenül az árukereskedelem, hanem az általam már imént említett területek.  

Ennyit szerettem volna mondani a kormány és a Külügyminisztérium latin-amerikai 
kapcsolatépítéséről, köszönettel. Úgy gondolom, hogy nagykövet úrnak is átadnám a szót, 
hogy a másik oldalról mondja el azt, hogy mennyire hiteles ez a kapcsolatépítés, amit az 
imént önöknek kifejtettem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, nagykövet úr, fűzze hozzá a gondolatait ahhoz, amit 

államtitkár úr elmondott. Parancsoljon! 

Jaime Barberis, Ecuador Budapestre akkreditált nagykövete, a latin-amerikai 
országok csoportjának doyenje szóbeli kiegészítése 

JAIME BARBERIS, Ecuador Budapestre akkreditált nagykövete, a latin-amerikai 
országok csoportjának doyenje: Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottsági Tagok! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr és a Bizottság Tisztelt Tagjai! Óriási 
öröm és megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a bizottság ülésén a különböző latin-
amerikai delegáló nagykövetségek nagyköveteinek képviseletében. Szeretném kifejezni 
köszönetünket azért, hogy önök sort kerítettek a latin-amerikai és magyar kapcsolatok 
tárgyalására, különös tekintettel a jövőbeli perspektívákra. Mindenképpen szeretném 
hangsúlyozni azt, hogy itt nagy általánosságban szeretnék önöknek beszélni, tehát ezek nem 
konkrét vélemények, amelyeket itt most el fogok mondani.  

Tisztelt Elnök Úr! Egy rendkívül kedvező üzenetet szeretnék átadni önöknek a 
kapcsolatainkkal kapcsolatban, amelyeket kölcsönösnek, rendkívül hasznosnak tartunk, 
tekintettel arra, hogy ezek közösen osztott értékeken alapulnak. Az utóbbi évek során Latin-
Amerika és a Karib-térség rendkívül intenzív folyamatokon ment keresztül. A különböző elért 
eredmények lehetővé teszik számunkra azt, hogy a világ felé egy egységes, gazdasági 
szempontból dinamikus térségként mutassuk fel magunkat. Ez egy olyan régió, amely a 
különböző emberi jogok tiszteletben tartására épül.  

Gazdasági szempontból – ahogy azt egyébként már helyettes államtitkár úr említette –
 Latin-Amerika és a Karib-térség az utóbbi években nagyon jelentős előrelépéseket tett, 
jelentős gazdasági növekedés mutathatunk fel. A latin-amerikai előrejelzések szerint 2013-
ban nagyjából 3,1 százalékos növekedést mutattunk; 2014-ben ez a növekedés 3,6 százalék 
körül lesz. Latin-Amerika elképesztő erőfeszítéseket tett a foglalkoztatás, a szegénység 



- 18 - 

csökkentése és az egyenlőtlenségek felszámolása terén. Hogy néhány példát mondjak 
önöknek, például a szegénység 20 százalékponttal csökkent a régióban, a munkanélküliség 
6,2-6,3 százalék közötti visszaesést mutatott, többek között az ILO eredményei alapján. Az 
oktatás és egészségügy terén is komoly fejlődést figyelhettünk meg. Az integráció számomra 
egy nagyon jelentős folyamat. E téren a Latin-amerikai Államok Közösségének 
képviseletében szeretnénk elmélyíteni kapcsolatainkat Magyarországgal. Rendkívül 
ígéretesek az első EU-LAC-csúcstalálkozón elért eredmények, amelyre Santiago de Chilében 
került sor. Nagyon lényegesnek tartjuk a különböző kétoldali megállapodások kialakítását a 
népeink közötti testvériség jegyében, amely mindkét régió alapvető értékein alapul. 2015-ben 
lesz a következő ilyen csúcstalálkozó. Latin-Amerika a globális agenda szempontjából 
nagyon fontos szerepet tölt be az emberi jogok területén, a fenntartható fejlődés terén, az 
éghajlatváltozás leküzdése, illetve a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén.  

Tisztelt Bizottsági Tagok! Két dolgot szeretnék kiemelni rövid intervencióm során. Az 
egyik az, hogy Latin-Amerika számos, nagyon lényeges lehetőséget kínál, amely kölcsönösen 
hasznos mindkét fél számára, és tekintettel arra, hogy Latin-Amerika és Magyarország közös 
értékeket vall, meggyőződésünk, hogy ezek a különböző kapcsolatok rendkívül hasznosak 
lesznek, és ezeket tovább kell bővítenünk. Nagy örömömre szolgál, hogy 2011-ben 
Magyarország megkezdte a nyitási politikáját, amely alapvetően a különböző területekben 
rejlő lehetőségek feltérképezésére épül, és egy nagyon fontos fordulópontot jelentett 
Magyarország és a mi térségünk kapcsolatának tekintetében. Ezzel együtt üdvözöljük a 
különböző magas szintű találkozókat, üdvözöljük az oktatási program területén elfogadott 
együttműködéseket, a tudomány, illetve a technológiatranszfer terén elfogadott 
megállapodásokat, másfelől nagyra értékeljük azt, hogy Magyarország a diaszpórában élő 
magyarokat támogatja országainkban.  

Egy stratégiáról 2011-ben önök már beszámoltak, amelynek keretében áttekintettük az 
együttműködés különböző mechanizmusait, és feltártuk azt, hogy milyen kétoldalú fejlődési 
lehetőségek vannak előttünk. Októberben került sor a kereskedelmi fórum ülésére, amelynek 
keretében alapvetően áttekintettük azt, hogy milyen lehetőséget kínál Latin-Amerika. A 
csoportunk nagyra értékelte a chilei és az ecuadori nagykövetség újra megnyitását 
Magyarországon, illetve értékeljük a São Paulo-i magyar konzulátus megnyitását. Az andoki 
térségre kijelölt utazó nagykövet személyét is nagy örömmel üdvözöltük. A latin-amerikai 
csoport örömmel fogadta azt a munkát, amelyet a parlament az Interparlamentáris Unió 
keretében folytat, és szeretnénk egyúttal kifejezésre juttatni együttműködési 
hajlandóságunkat. 

Tisztelt Bizottsági Tagok! Engedjék meg, hogy pár szót ejtsek a kapcsolataink jövőjét 
illetően. Az amerikai support úgy véli, hogy Magyarország globális nyitási stratégiája 
Amerika felé tárt kapukat jelent a jövőben, úgy véljük, hogy a parlamentjeink közötti 
kapcsolatok, a magas szintű találkozók keretében, illetve a parlamenti bizottság munkája 
keretében lehetővé teszi azt, hogy kölcsönös megértésre találjunk, illetve hidat verjünk 
népeink közé. Nagyon fontos különböző mechanizmusokat létrehozni, amelyek elősegítik a 
bilaterális és a multilaterális kapcsolatokat egyaránt. A latin-amerikai csoport úgy véli, hogy 
rendkívül kedvező volna a második Magyarország–latin-amerikai fórum megtartása, annak 
érdekében, hogy egy cselekvési tervet dolgozzunk ki a jövőre nézve. 

Végezetül, a latin-amerikai csoport annak a meggyőződésének ad hangot, hogy 
politikai és gazdasági szempontból nagyon fontos a diplomáciai jelenlét mindkét térségben. 
Úgy véljük, hogy a közös érdekek figyelembevétele elengedhetetlenül fontos, és ezért nagyon 
fontosnak tartjuk azt, hogy Magyarország ismételten nagykövetséget nyisson azokban az 
országokban, amelyek rendelkeznek misszióval itt, Magyarországon.  
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Hölgyeim és Uraim! A latin-amerikai és a Karib-térség nagyköveteinek üzenetét azzal 
szeretném befejezni, hogy szeretnénk azt, ha az országaink közötti kapcsolatok elmélyítése 
mielőbb konkrét cselekvések keretében valósulna meg. Nagyon köszönöm a figyelmet.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, nagykövet úr. Úgy gondolom, hogy gyűjtsük össze a 
kérdéseket, véleményeket az elhangzottakkal kapcsolatban. Ahogy igazgató úr elmondta, 
Magyarország az elmúlt évtizedben több országban is bezárt nagykövetségeket. Legelőször is, 
engedje meg, nagykövet úr, hogy kifejezzem azt a köszönetemet, hogy és mégis vannak olyan 
latin-amerikai országok, amelyek ennek ellenére fenntartották Budapesten a 
nagykövetségüket. Ez egy nagyon fontos dolog, ezt ezúton is szeretnénk megköszönni, és ezt 
kérem, hogy közvetítse a kollégáinak is. Természetesen – ahogy igazgató úr elmondta –, a 
lehetőségek függvényében fokozatosan szeretnénk latin-amerikai országokban, fővárosokban 
újabb és újabb követségeket és képviseleteket megnyitni. Természetesen ennek részben 
pénzügyi akadályai is vannak, de ahhoz képest az elmúlt évben, években sikerült újraindítani 
több képviseletünket, illetve újra fogunk indítani képviseletet Chilében is.  

Röviden egy kérdést feltennék még, mielőtt megadnám a szót a többieknek. Több 
nagykövettel találkoztam a térségből, és mindenki elmondta, hogy a válság és a gazdasági 
nehézségek ellenére jelenetős, 3, 4, 5 százalékos gazdasági növekedést tudtak elérni a latin-
amerikai országok. Ön hogy látja, melyek azok az ágazatok, amelyekben sikerült ezt a 
gazdasági növekedést elérni, tehát milyen gazdasági ágazatokban sikerül olyan növekedést 
vagy fejlődést, fejlesztést elérni, amelyek ilyen pozitívan hatottak több ország gazdasági 
növekedésére? Azt tapasztalom, hogy az elmúlt tíz évben több ország kirívóan magas és 
kirívóan impozáns növekedést tudott megvalósítani. Mi lehet ennek a titka, és melyek ezek az 
ágazatok, ahol ezt sikerült megtenni? Kérdezem képviselőtársaimat. Németh képviselő úr! 

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): (Mikrofon nélkül:) Köszönöm a szót, elnök úr. Latin-

Amerika egy nagyon érdekes helyzetben van... Köszönöm az előadást nagykövet úrnak. Pár 
kérdést vagy véleményt szeretnék csak nagyon röviden manifesztálni. Latin-Amerika abból a 
szempontból egy érdekes helyzetben van 1823 óta… (Közbeszólás a tolmács részéről: 
Bocsánat, a mikrofon nem működik. – Bekapcsolja.) Elnézést. Latin-Amerika azért van egy 
különleges helyzetben, mert az 1823-as Monroe-doktrína óta az Egyesült Államok, bár nem 
ismer el érdekszférákat, de nem hivatalosan mégiscsak valamiféle érdekszférájának tekintette 
ezt az egész kontinenst, Közép-Amerikát is beleértve, viszont úgy érzem, úgy látom, hogy 
Latin-Amerikának nagyon szépen sikerül egyensúlyozni itt az Egyesült Államok és 
Oroszország között. Oroszország 2008 óta különös figyelmet szentel Latin-Amerikának, 
amire cserébe az Egyesült Államok úgy reagált, hogy reaktiválta a negyedik flottáját a 
térségben, de mégis azt látjuk, hogy például most októberben Correa elnök úr, Ecuador elnök 
ura egy nagyon nagy jelentőségű gazdasági, kereskedelmi egyezményt írt alá, vagy egyezett 
meg Moszkvában Oroszországgal különböző infrastrukturális fejlesztések nyomán. 

Hogyan látja a nagykövet úr, mekkora az orosz gazdasági terjeszkedés a latin-amerikai 
országokban, tudja-e ellensúlyozni az Egyesült Államok gazdasági túlsúlyát, potenciáját, az 
orosz kis patikamérleggel, tehát Oroszországgal való játszadozást? Nagyon kíváncsi lennék 
arra, hogy ezt hogyan látja nagykövet úr. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További kérdés? Horváth János képviselő úr, az Interparlamentáris Unió 

magyar delegációjának vezetője. 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, valóban az első szavam az 

Interparlamentáris Unió részéről, amellyel megköszönöm nagykövet úrnak azt, hogy különös 
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figyelemmel van jelen, és különösen támogatja azt a lehetőséget, hogy a parlamenti 
diplomácia hozzáadjon, hozzáadja a magáét mindahhoz, ami az államok, kormányok közötti 
folyamatot illeti.  

Az interparlamentáris diplomácia bizonyos mértékig eldicsekedhet teljesítményekkel, 
ugyanakkor ráébredek, rátalálok időnként arra, hogy ez bizony még egy majdnem szűz terület, 
olyan értelemben, hogy alig-alig van megmunkálva egyes országokban. Jó volna tehát –
 nagykövet úrhoz és államtitkár úrhoz is intézem ezeket a szavakat – valamiféle rendszeres 
vizsgálódás annak feltérképezésére, hogy az Interparlamentáris Unió a meglévő dologban, 
amit nem kell kitalálni, hogyan járulhatna hozzá ahhoz, hogy Latin-Amerikának nem 
tevékeny vagy csak igen-igen alacsony fokon tevékeny országai ráébredjenek arra, hogy ez 
számukra egy hatásos eszköz. Ezek meglévő apparátusok, tehát nem nagy költségvetési 
befektetések révén lehet többet elérni; néha az intézményrendszer nagyon sokat ér, nagyon 
nagy a hatásfoka, ha ez felfedeződik és alkalmazódik. Uraim, köszönöm, hogy ezt 
elmondhattam.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Amennyiben nincs más kérdés, önöké a lehetőség. 

Nagykövet úr, igazgató úr! 

Jaime Barberis, Ecuador Budapestre akkreditált nagykövete, a latin-amerikai 
országok csoportjának doyenje válaszadása 

JAIME BARBERIS, Ecuador Budapestre akkreditált nagykövete, a latin-amerikai 
országok csoportjának doyenje: Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Azt hiszem, hogy 
talán az első kérdéssel kezdenék, tehát az Interparlamentáris Unióval kapcsolatban. Teljesen 
egyetértek az ön észrevételével azt illetően, hogy fel kellene térképeznünk egy kicsit a 
lehetőségeket, azért, hogy az Interparlamentáris Unió továbbra is az együttműködés hídjait 
alkossa meg, és lehetővé tegye a jobb megértést. Úgy vélem, hogy a magyar parlament tagjai, 
akik részt vettek az Interparlamentáris Unió quitói ülésén, talán pontosan láthatták az ecuadori 
országgyűlés elnökének előadása alapján, hogy Latin-Amerika a parlamenti témákban nagyon 
sok mindent tesz, nagyon komoly erőfeszítésekre kerül sor, amelyek arra irányulnak, hogy 
sokkal befogadóbb társadalmakat hozzunk létre, ahol jobb életfeltételeket, jobb életminőséget 
biztosítanak. Pontosan ez az a terület, ahol az Interparlamentáris Unió nagyon komoly hatást 
gyakorolhat a külpolitika segítségével. Remélem, hogy valamennyire reagáltam képviselő úr 
kérdésére vagy hozzászólására.  

A másik kérdést illetően: nemcsak a különböző hatóságaink, hanem nemzetileg 
elismert gazdasági szakértők is kijelentették, hogy Latin-Amerika az utóbbi évtizedekben 
nagyon komoly növekedést mutatott. Talán ez az egyik olyan régió világszerte, amely 3-
5 százalékos évi növekedést tudott felmutatni a válság időszaka alatt. Reméljük, hogy ez a 
4 százalék körüli növekedés 2014-ben is lehetővé válik.  

Elnök úr azt kérdezte tőlem, hogy pontosan milyen területeken, milyen ágazatokban 
került sor a növekedésre. Úgy vélem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet talán a gazdasági 
elemzőknek kellene feltenni konkrétan. Nagy általánosságban, elnök úr, azonban azt merném 
mondani önnek, hogy Latin-Amerikában lehetőséget látunk arra, hogy belső növekedést 
érjünk el az export növelése által, a belső beruházásoknak köszönhetően. Úgy vélem, hogy 
nagyon előnyösnek bizonyult egyes kabiri gazdaságok számára, az, hogy olyan termékekkel 
rendelkeznek, amelyek mára a növekedést mutatnak a nemzetközi piacon, és e termékek 
kapcsán sikerült kialakítani a belső igényt, a belső keresletet. Ennek köszönhetően 
megerősödött, megizmosodott a gazdaság, különböző jogszabályi változásokra is sor került, 
amely lehetővé tette mind az exportot, mind az importot, és nagyon fontos a belső fogyasztási 
igény kialakítása. Ezt igazából csak röviden szeretném összefoglalni, pár ecsetvonással 
felvázolni. A régió mindenesetre fenntartható növekedést mutatott évtizedeken keresztül, és 
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ebből a szempontból talán kijelenthetjük azt, hogy ez az a régió, amelyet nem olyan 
mértékben sújtott a globális válság, mint a világ többi részét. A külső adósság kérdésének 
kezelése az egy további olyan kérdés volt, amelyet számos progresszív kormány kiterjedt, 
jelentős forrásokkal támogatott annak érdekében, hogy ezt mielőbb vissza tudjuk fizetni.  

Németh képviselő úr kérdésével kapcsolatban, az ecuadori elnök által aláírt 
megállapodással kapcsolatban, illetve hogy ennek milyen kihatása lehet, miféle mérleg, 
miféle egyensúly alakítható ki az Egyesült Államokkal való kapcsolatainkat illetően, ezzel 
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nagyon köszönöm ezt a kérdést, nagyon köszönöm azt 
az érdeklődést, amelyet Latin-Amerika és az ecuadori kormány, Correa elnök kormánya iránt 
mutat. Néhány héttel ezelőtt az elnök nagyon jelentős látogatásokat tett, amelynek során 
Oroszországba is elérkezett, és olyan megállapodásokat írt alá, amelyek új lehetőségeket 
nyitnak a fejlődés előtt. Úgy gondolom, hogy az ecuadori politika és konkrétan e téren az a 
lényeg, hogy minél több partnerünk legyen világszerte. Nem akarunk elszigetelődni, mint a 
múltban, nem akarunk egy konkrét országtól függeni, nem akarunk a körülmények 
béklyójában vergődni. Úgy véljük, hogy Ecuadornak joga van ahhoz – és ezt egyébként be is 
bizonyítottuk az elmúlt évek során –, hogy a világ különböző régióiban önálló 
megállapodásokat kössünk. Úgy véljük, hogy ilyen értelemben ezek a megoldások 
mindenképpen azt a célt szolgálják, hogy megerősítsék az ecuadori társadalmat, hogy az 
ecuadori kormány kezébe olyan gazdasági mechanizmusok kerüljenek, amelyek segítségével 
biztosítani tudják az ecuadori polgárok jólétét. 

Azt gondolom, hogy erről beszélhetünk majd még a továbbiak során, mindettől 
függetlenül úgy vélem, hogy a nemzetközi kapcsolatok, azok a megállapodások, amelyeket 
egy ország aláírhat minden régióval, minél több térséggel, egyszerűen azt biztosítják, hogy 
minél kiegyensúlyozottabban tudja fejleszteni a gazdaságát, és lehetővé teszi az ecuadori 
kormány számára, hogy minél jobban támogassa az ecuadori népet. Ha jól sejtem, akkor 
három kérdésem volt, ezeket megválaszoltam, és nincs más hátra, minthogy átadjam a szót 
helyettes államtitkár úrnak.  

Takács Szabolcs biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, politikai 
igazgató (Külügyminisztérium) válaszadása 

TAKÁCS SZABOLCS biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, politikai 
igazgató (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm nagykövet úrnak is a 
válaszokat. Azt gondolom, hogy elsősorban a gazdasági kapcsolatok bővítése tekintetében 
kaptam kérdést. Nyilván a parlamenti együttműködéssel, mint minden reláció esetében, itt is 
egyetértek természetesen képviselő úr felvetésével, hogy valóban ki kell használnunk a 
meglévő intézményi kereteket, és főleg olyan térségek esetében, amelyek földrajzilag távol 
esnek tőlünk, tehát ahol objektív okokból – ha szabad így fogalmazni – a kapcsolatok 
intenzitásának nincsenek olyan nagy lehetőségei, mint a közelebbi régiók esetében. 
Számítunk tehát az Interparlamentáris Unió együttműködésére, és az imént már említettem a 
parlamentek együttműködését a jogalkotásban. Az általános politikai, gazdasági 
kapcsolatépítésben, társadalmi kapcsolatok építésében is, illetve konkrét olyan esetekben is, 
amikor a diplomácia eszközeivel bizonyos korlátokig tudunk csak előrelépni a klasszikus 
kormányzati diplomácia eszközeivel, a parlamentek szerepe a meglévőnél is mindig sokkal 
nagyobbra nő, úgyhogy én ezt egyrészt köszönettel fogadom, másrészt meg ez esetben is 
mindenképpen támogatom, és figyelembe kell vennünk az egyes konkrét ügyek, illetve a 
generális kapcsolatépítés vonatkozásában.  

Ami a gazdasági együttműködést, a szektorális együttműködést jelenti, ahogy én is 
említettem, illetve nagykövet úr is mondta, valóban megvannak az adott gazdasági szereplők, 
a kormányzati, illetve magánszféra gazdasági szereplőit tömörítő szervezetek, különböző 
kamarák, iparszövetségek és mindenféle olyan kormányzati szervezet, amely a befektetés 
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ösztönzéséért és a kereskedelem fejlesztéséért felel. Én inkább számokat mondanék, azzal 
kiegészítve, hogy egy picit talán negatívnak hatott az a tény, ami 0,5 százalékos 
külkereskedelmi részt mutat csak az általános külkereskedelmi forgalmunkban. Ezzel együtt a 
tendencia nagyon pozitív.  

Azt nem mondtam még, de szeretném akkor megragadni a lehetőséget, hogy mind az 
export, mind az importunk tekintetében Mexikó jelenti jelenleg a legkomolyabb 
kereskedelemi partnerséget Magyarország számára, közel felét teszi ki mind a magyar 
exportnak, mind a latin-amerikai térségből irányuló importnak, de Brazíliával 
35,7 százalékkal növekedett a magyar export. Brazíliában, Mexikóban 20,5 százalékkal, 
Argentínában 46,9 százalékkal, és egy picit alacsonyabb adatokról indulva, de például 
Ecuadorral több mint 300 százalékkal ment fel a magyar export. Chilében 25, Kubában 
1050 százalékkal növekedett a magyar export; egyedül Venezuela az az ország, amelyben 
csökkent a magyar forgalom. Ennek valószínűleg vannak politikai implikációi, vonatkozásai 
is, bár mi ezt nem kapcsoljuk össze; nyilván általában Venezuela nyitottsága vagy éppen 
bezártsága azért sok mindenre választ tud adni. Azt gondolom tehát, hogy ahogy nagykövet úr 
is fogalmazott, a második latin-amerikai fórumnak, amelyet szeretnénk még ebben az évben 
megrendezni, valóban egy olyan feladatot is kell kapnia, hogy egy bizonyos cselekvési tervet, 
akciótervet vagy egy útitervet dolgozzon ki mindenféle tekintetben, nemcsak gazdaság, 
politika, kultúra, oktatás, képviseletnyitás terén. Fenn kell tehát tartanunk a figyelmet 
következetesen a kormányzat részéről, elsősorban a magyar gazdaság és a magyar társadalom 
szereplői számára, hogy nagy lehetőségek vannak ebben a kontinensben, ebben a térségben, 
és a globalizált világban a nagyon egyszerű technikai megoldásokat felhasználva földrajzilag 
távoli térségekkel is ki lehet alakítani egy intenzív kapcsolatépítést. Ez is hozzájárul 
Magyarország nemzetközi láthatóságának növeléséhez. A kormány részéről mi ezen leszünk 
az elkövetkező időszakban is. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen mindkettőjüknek a tájékoztatást, nagykövet úrnak meg 

kiemelten köszönjük. Bízom benne, hogy a térséggel kapcsolatban képviselőtársaim, mint itt, 
a parlamentben is – látom képviselő asszonyt is, aki fontosnak tartja a latin-amerikai 
kapcsolatokat a Latin-amerikai Szalonon keresztül, fontos kapcsolattartási lehetőség –, a 
Magyar Országgyűlés, és természetesen az Interparlamentáris Unióra, a delegációnkra 
gyakran irigykedve nézünk, hiszen ők nemrégiben jártak a térségben, konkrétan Ecuadorban, 
az ottani közgyűlésen, és ahogy elmesélték, mindenféle gasztronómiai földi jóban volt részük. 
Ez nagyon fontos, hiszen a térséggel kapcsolatban, ha az ember járja a világot, azért Latin-
Amerikát ilyen szempontból is ismerjük, és a mezőgazdaság, az állattenyésztés, egyáltalán a 
feldolgozás terén is Latin-Amerika több országa, köztük Brazília is az, aki a világon nagyon 
fontos helyet foglal el a gazdasági mérések és statisztikák alapján is. 

Bízom abban, hogy ezek a gazdasági együttműködések erősödni fognak, és ahogy 
igazgató úr is mondta, kiemelten fontosnak tartanám az innovációs és kulturális, tudományos 
együttműködésnek a lehetőségét. Ezért is fontosnak és támogatandónak tartjuk azt, hogy a 
magyar tudományos élet szereplői az egyetemi képzésekben, felsőfokú képzésben való 
együttműködésüket is minél jobban támogassuk, illetve ezt a kormány, illetve az egyetemek 
és oktatóközpontok kihasználhassák; ebben mi partnerek vagyunk, és támogatók is.  

Bár tudom, hogy Latin-Amerikában a paprikának nagyon-nagyon sokféle változata 
van, tehát legendás, beazonosíthatatlan számú paprikafajta van, engedje meg, nagykövet úr, 
hogy ajándékképpen, egy kis reklámképpen a magyar paprikát ajándékozzak önnek az 
Országgyűlés és a bizottság nevében, hátha a nagy ízskálába ez az íz is be fog férni, egy kicsit 
jelképezve azt is, hogy a sok érdeklődő ország között Magyarország is majd előbb-utóbb egy 
komolyabb és egyre erősödő helyet fog majd elfoglalni a térséggel és az ottani országokkal 
való kapcsolatrendszerben. Még egyszer nagyon-nagyon tisztelettel köszönjük nagykövet 
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úrnak, hogy velünk volt, és kérem, hogy közvetítse kollégáinak nagyrabecsülésünket, és azt 
is, hogy az ő képviseletükben jelen volt a bizottsági ülésünkön. Köszönjük szépen még 
egyszer; igazgató úrnak pedig a szokásos köszönetet mondanám. (A bizottság elnöke átadja 
az ajándékot.) 

A zárásunk előtt engedjék meg, képviselőtársaim, hogy elmondjam, hogy igazgató úr 
jelezte, hogy egy rövid időre kérné még a türelmünket egy kérdésben. Parancsoljon! 

 
TAKÁCS SZABOLCS biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, politikai 

igazgató (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Egy kétperces zárt 
ülést kezdeményeznék, mert egy ügyben szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot egy 
konkrét kérdésről. 

 
ELNÖK: Igazgató úr kérését méltányolva kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, 

aki az igazgató úr által kezdeményezett zárt üléssel egyetért. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönjük szépen.  

 
(A bizottság 12 óra 09 perctől 12 óra 18 percig zárt ülésen folytatta munkáját, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült.) 
 

Egyebek 

A 6. napirendi pontban, az „egyebek” között csak tájékoztatnám a bizottságot arról, 
hogy szerdán, a plenáris szavazásokat követően szeretnénk bizottsági ülést tartani, 
legfőképpen azért, mert a jövő évi költségvetésnek is lehet a bizottság hatáskörébe, 
feladatkörébe tartozó, úgynevezett második körös módosítókról szavaznia. Ezt követően egy 
összefoglaló tájékoztatót hallgatnánk meg az észak-afrikai folyamatokról. Kérem azt, hogy a 
szerdai szavazásokat követően a bizottság tagjai vegyenek részt az ülésünkön, különösen 
azért, mert módosító javaslatokról is kell szavaznunk.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az „egyebek” között van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, köszönöm szépen a jelenlétet a bizottsági 
ülésen. A bizottsági ülést bezárom, és további szép napot kívánok mindenkinek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 19 perc)  

 
 

 Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


