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Napirendi javaslat   
 

1. A Wekerle-terv és a Mikó Imre-terv bemutatása  

Előadók:  

- Vagács István, a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály vezetője  

  (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

- Kerekes György, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnökhelyettese  

- Horkay Nándor, a Nemzeti Tervezési Hivatal elnöke 

2. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7469. szám)  

(Szabó Vilmos (MSZP) képviselő önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Szili Katalin (független), a bizottság alelnöke   
Csóti György (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Szabó Vilmos (MSZP)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) megérkezéséig Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) megérkezéséig dr. Stágel Bencének (KDNP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 

Vagács István, a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály 
vezetője (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Kerekes György, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnökhelyettese  
Horkay Nándor, a Nemzeti Tervezési Hivatal elnöke  
Nagy Bercel titkárságvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
tisztelettel köszöntök mindenkit a Nemzeti összetartozás bizottsága mai ülésén.  

A napirendi javaslatról fogunk szavazni. A kiküldötthöz képest annyiban változott, 
hogy az első napirendi pontnál Szatmáry Kristóf államtitkár úr helyett Vagács István 
főosztályvezető úr vesz részt a bizottsági ülésünkön. Egyébként a napirendi javaslatban három 
napirendi pont szerepel. Megkérdezem, hogy kik szavazzák meg a napirendet. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 

A jegyzőkönyv számára szeretném bejelenteni a helyettesítéseket: én helyettesítem dr. 
Kovács Ferenc alelnök urat, Hoppál Péter képviselőtársunkat Ékes Ilona képviselő asszony 
helyettesíti, és Kőszegi Zoltán képviselő urat Csóti György képviselő úr helyettesíti.  

A Wekerle-terv és a Mikó Imre-terv bemutatása - Előadók: Vagács István, a Kárpát-
medencei vállalkozásfejlesztési főosztály vezetője (NGM), Kerekes György, a Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal elnökhelyettese, Horkay Nándor, a Nemzeti Tervezési Hivatal 
elnöke 

Rá is térünk az első napirendi pontunkra, amelynek címe a Wekerle-terv és a Mikó 
Imre-terv bemutatása. Újra üdvözlöm körünkben Vagács István urat, a Kárpát-medencei 
Vállalkozásfejlesztési Főosztály vezetőjét az NGM részéről, Kerekes György urat, a Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal elnökhelyettesét, illetve Horkay Nándor urat, a Nemzeti Tervezési 
Hivatal elnökét. Át is adom a szót főosztályvezető úrnak. 

Vagács István főosztályvezető (Kárpát-medencei vállalkozásfejlesztési főosztály - NGM) 
tájékoztatója 

VAGÁCS ISTVÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen.  

Tisztelt Bizottság! A Wekerle-tervről szeretnék röviden beszámolót nyújtani.  
Jelenleg várjuk a terv elfogadását, a közigazgatási egyeztetésen már túl vagyunk, a 

közeljövőben várható a kormány elé való terjesztése. A története 2011 tavaszán kezdődött, 
Matolcsy György miniszter úr jelentette be Móron a terv kidolgozását. A szakmai 
szervezetekkel, kamarákkal, vállalkozásokkal, érdekvédelmi szervezetekkel történő 
egyeztetés során alakult ki a tervezet, amely a közigazgatási egyeztetésre került. A MÁÉRT 
gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága 2011 őszén ismerkedett meg a 
dokumentummal, tehát a határon túli magyar szervezetek is megtették észrevételeiket a 
készítés során. Még el kell mondanom, hogy folyamatban van egy miniszteri biztos 
kinevezése a Wekerle-tervvel kapcsolatban. 

A tervről röviden annyit mondanék, hogy ez a magyar gazdaság Kárpát-medencei 
léptékű pozícióinak erősítését szolgáló tervdokumentum. Egy stratégiát kíván nyújtani azon 
hazai vállalkozásoknak, amelyek a külpiacokra törekszenek, és mi azt ösztönözzük, hogy ezt 
elsősorban, elsőként a Kárpát-medence régióban tegyék meg, hiszen a hasonló kulturális, 
nyelvi környezet és minden egyéb ezt könnyebbé teszi, mely egy erőpróbát jelenthet, és ezt 
ösztönözzük különféle eszközökkel; erről majd Kerekes úr bővebben tud tájékoztatást 
nyújtani. 

A terv tulajdonképpen egyesíti a külgazdasági és a területfejlesztési eszközöket, hiszen 
mindenféleképpen határmenti együttműködésekben gondolkodunk, jelentsen ez 
infrastruktúrafejlesztést, vagy a szakképzések tekintetében a kölcsönös elfogadás irányába tett 
lépéseket, hogy egységesebbé válhasson ez a régió gazdasági téren.  

Nagyon fontos elmondanom, hogy készülni fog egy hároméves intézkedési terv. 
Amint a tervet a kormány elfogadja, azonnal nekilátunk, illetve az előkészületeket már meg is 
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kezdtük. Itt kell megemlítenem, hogy a Kárpát Régió Üzleti Hálózat talán már az az első 
tárgyiasult eredménye ennek, vagy olyan intézményrendszere lehet, amely a kidolgozás, 
illetve a megvalósítás irányába tett lépésekhez vezet; erről a részről szintén Kerekes úr 
bővebben fog beszámolni. 

Röviden én ennyit szeretnék elmondani, de bármilyen kérdésre nagyon szívesen 
válaszolok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg is adom a szót Kerekes György úrnak. 

Kerekes György elnökhelyettes (Nemzeti Külgazdasági Hivatal) tájékoztatója  
KEREKES GYÖRGY elnökhelyettes (Nemzeti Külgazdasági Hivatal): Sok szeretettel 

köszöntöm én is a bizottság tagjait. A Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnökhelyetteseként az 
eszköz oldaláról, vagy a végrehajtás oldaláról tudom megközelíteni a Wekerle-tervet.  

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal két fő feladata közül ebben az esetben az 
exportfejlesztés, a magyar kis- és közepes vállalkozások és a mikrovállalkozások külpiacra 
juttatása van előtérben. Nagyon jó példaként hozhatom fel azt, hogy mennyire fontos ebben a 
viszonylatban az, hogy ha a teljes magyar exportstatisztikát nézzük, akkor például Románia 
az ötödik helyen szerepel, mint partnerország, ha viszont a kkv-kra szűkítjük a kérdést, akkor 
rögtön a második helyen szerepel, mint kereskedelmi partner. Tehát látható, hogy a környező 
országokban, a Kárpát régióban - ahogy most, ebben az esetben nevezzük -, a kkv-k sokkal 
jobban megtalálják a természetes partnereket, sokkal otthonosabban tudnak mozogni, ami egy 
későbbi növekedésnek is az elindítója lehet.  

A Wekerle-tervben, ahogy a főosztályvezető úr mondta, az egyik legfontosabb eszköz, 
és már tulajdonképpen elindult eszköz a Kárpát Régió Üzleti Hálózat, amit a Külgazdasági 
Hivatal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen indított el. Jelenleg már négy 
helyszínen működik irodánk, mind a négy Romániában, Erdélyben, illetve a Partiumban van. 
Nagyvárad, Kolozsvár, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy a négy hely, ahol már működő 
iroda van, de azt tervezzük, hogy az év végére 11 helyszínen nyílik ennek az üzleti hálózatnak 
irodája. Ezek az irodák olyan konkrét helyek, helyszínek, ahová minden magyarországi és 
helyi vállalkozó el tud jutni, és ott partnerkeresést, üzleti szolgáltatásokat tud igénybe venni.  

A koncepció lényege az, hogy a hivatalon és az MKIK-n kívül olyan közreműködő 
partnerek segítségével működtetjük ezt a hálózatot, akik helyben megfelelően be vannak 
ágyazva. Például Romániában, ahol működik vegyes kamara, ők a legfontosabb partnereink, 
de például a kolozsvári iroda a helyi kamara épületében kapott helyet, tehát eleve olyan 
helyszíneket kerestünk, ahol megvan az üzleti infrastrukturális háttere annak, hogy ilyen 
irodát sikerrel működtessünk.  

Ami nagyon fontos ebben, hogy a hálózat szót úgy értjük, hogy ne csak bilaterális 
legyen a mozgás, tehát ne anyaország és határon túli cégek közötti bilaterális kapcsolatok 
épüljenek csak ki, hanem az egész régiót hálózzuk be. Tehát hogyha lesz dunaszerdahelyi 
irodánk - reményeink szerint az ősz elejére -, akkor az ottani cégek kapcsolatba tudjanak lépni 
például a kolozsvári cégekkel. Tehát a hálózat valóban az egész Kárpát régiót fogja össze 
Dunaszerdahelytől, terveink szerint Lendváig. Horvátországban, Szerbiában is reméljük az 
irodák megnyitását. 

Amit előre látunk, hogy már most nagyon nagy az érdeklődés. Úgy becsülöm, hogy az 
első évben 1500-2000 cég lehet az, aki valamilyen szinten kapcsolatba kerül az irodával, az 
irodahálózattal, valamilyen szolgáltatást igénybe vesz, valamilyen rendezvényen részt vesz. 
Nyilván, a hálózatot kiegészíti egy sor olyan üzleti rendezvény - üzletember-találkozók, 
különböző szakmai fórumokon, vásárokon, kiállításokon való megjelenés -, ami ezt az egész 
koncepciót élővé teszi.  

Van néhány más eszköz, ami még a Nemzeti Külgazdasági Hivatal kezében van, és 
kapcsolódik ehhez a témához, ezek közül kiemelném azt a kereskedelemfejlesztési pályázati 
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rendszert, melyet az idei évben sikerült a korábbi előzmények után újraindítani. Az Európai 
Unióban nagyon nehéz direkt exporttámogatást nyújtani még akkor is, ha mikro-, vagy 
kisvállalkozásról van szó, ez tehát egy de minimis körbe tartozó állami támogatás, amely 
kifejezetten a külpiaci marketingre vonatkozik. Az idén, az első félévben - már nagyjából a 
végén járunk ennek a pályázati körnek -, azt látjuk, hogy majdnem 400 magyar vállalkozás 
tudott valamilyen külpiaci marketingeszközzel támogatást szerezni, és a beérkezett pályázatok 
jó 40 százaléka ezt a Kárpát régiót célozza. A legtöbben természetesen célpiacként Romániát, 
illetve második helyen Szerbiát írják be.  

A jogcímek között, hogy néhány példát mondjak, olyanokat lehet találni, mint egy-egy 
kiállításon a stand egy részének finanszírozása, az adott ország nyelvén elkészített 
marketingeszközök, irodabérlet és ehhez kapcsolódó hirdetések, illetve egy ebből összeállított 
komplex üzleti terv, ami nem egy nagy összegű támogatást jelent. Ezek általában egymillió 
forint körüli támogatások, viszont egy-egy kisebb cégnek ez nagyon nagy lökést jelenthet a 
piacon, és már az első sikereket is látjuk e téren. A második félévben egy picit nagyobb 
összeggel, 400 millió forint feletti összeggel tervezzük ezt a pályázati rendszert folytatni. 

Ezenkívül, ami a Nemzeti Külgazdasági Hivatal tevékenységéhez kapcsolódik, hogy a 
környező országokban, a Kárpát régióban hagyományosan részt veszünk olyan nagy 
vásárokon, mint az Újvidéki Nemzetközi Vásár, ahol gazdasági országimázs-építésről is szó 
van. Tehát nemcsak egy-egy szakterület támogatásáról van szó, hanem Magyarország és a 
magyar termékek egy közös megjelenéséről, illetve közös logó alatt tulajdonképpen 
imázsépítést is meg tudnak kapni tőlünk támogatásként. Ezenfelül a Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal éves szinten majdnem 500 rendezvényt szervez a vállalkozásoknak, üzletember-
találkozókat és egyéb programokat, és ezek közül is körülbelül 35-40 százalék ezt a régiót 
érinti, tehát majdnem 150, vagy annál is több egyedi program érinti a Kárpát régiót. 
Köszönöm szépen, és átadom a szót Horkay úrnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horkay úr, elnök úr! 

Horkay Nándor elnök (Nemzeti Tervezési Hivatal) tájékoztatója 
HORKAY NÁNDOR elnök (Nemzeti Tervezési Hivatal): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottsági Tagok! Néhány szóban a Mikó Imre-tervről ejtenék egy-két szót. (Felmutatja.) A 
Mikó Imre-terv, mint mindenki nagyjából tudja az itt jelenlévők között, alapvetően 
tükörterve, tükörprogramja a Wekerle-tervnek. Míg a Wekerle-terv a magyar kormánynak és 
a gazdaságpolitikának egy Kárpát-medencei régiót felölelő tervét jelenti, addig a Mikó Imre-
terv egy részstratégia, és alapvetően ezt nem is a kormány, nem is a minisztérium készíti, 
hanem az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az, aki ezt Erdélyben összefogja, és ott a 
különböző politikai szereplőket, illetve a szakértőket integrálta, integrálja a terv 
előkészítésébe és megalapozásába. 

A Mikó Imre-terv hivatalos bemutatására tavaly Tusnádfürdőn került sor 2011. július 
19-én, ahol az akkori vitaanyag kiküldésre került az erdélyi szereplők részére. Ez egy közel 
43 oldalas szakértői anyag. A terv önmagában is azt az értékét emeli ki, hogy a helyi közösség 
megpróbálja megfogalmazni a saját kitörési irányait, és ez nagyon fontos. A folyamatos 
előkészítések során előjött, hogy magyar helyi fejlesztésben, határon túli viszonylatban nem 
lehet az anyaország nélkül gondolkodni. Tehát ebben a tervben nagyon fontos a 
magyarországi támogatás és partnerség, de nagyon fontos ezen túlmenően az ott lévő 
anyaország támogatása is, tehát az erdélyi terv megvalósításában a román állam hatékony 
közreműködése és a román gazdasági partnerek hatékony gazdasági közreműködése kiemelt 
jelentőségű és fontosságú. 

A terv 2011 őszén bemutatásra került többek között a MÁÉRT szakbizottságán, ezen 
túl pedig idén februárban a közigazgatási bemutatása is megtörtént Tőkés László és Szatmáry 
Kristóf államtitkár úr közreműködésével. A terv készítésében alapvetően nagy fontosságú, 
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hogy ha elkészül a terv, hogyan tud megvalósulni. A terv a társadalmasítás eredményeképpen 
a kezdeti 43 oldalról közel 200 oldalas szakértői anyaggá bővült nagyjából a januári 
időszakra, amely már tartalmazza a lehetséges kitörési irányokat, a kiemelt, támogatandó 
fejlesztési célokat is.  

A továbblépés, nyilvánvalóan, a terv megvalósításában két irányból jöhet. Egyrészt 
azokból az erőforrásokból, amelyekkel az erdélyi magyar gazdasági közösség rendelkezik, ezt 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács próbálja helyben összefogni, és a másik lehetőség az, amit 
a különböző európai uniós fejlesztések lehetővé tesznek a terv megvalósításához, a harmadik 
lehetőség pedig az, amit a magyar állam ennek a tervnek a megvalósításához hozzá tud tenni. 
Az erdélyi gazdasági közösség ereje korlátos, viszonylagos, a legtöbb vállalkozói kamara, 
illetve érdekképviseleti szerv részt vesz a terv előkészítésében és ennek későbbi 
megvalósításában, és működik egy, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által vezetett és 
irányított koordinációs testület, amely a terv helyi tervezési és programozási folyamatait 
összefogja.  

Számos Mikó Imre-tervhez kapcsolódó erdélyi, partiumi, székelyföldi rendezvényre, 
többek között a bukaresti bemutatására is sor került a tervnek. Az erdélyi szereplők aktívan 
részt vesznek a terv helyi társadalmasításában és ennek megvalósításában. Mint ahogy 
korábban is jeleztük, a Nemzeti Tervezési Hivatal részéről nagyrészt a legjelentősebb 
források, amelyeket be tud vonni az erdélyi közösség a terv megvalósításába, azok főleg uniós 
fejlesztési források. Ennek két nagyobb lába van, az egyik az európai területi együttműködési 
programok. A január végéig lévő legutolsó kiírásban a Mikó Imre-terves szakértő csapat egy 
kutatás-fejlesztési innovációs pályázatot be is nyújtott a román-magyar határon átnyúló CBC-
programba, hogy ezt a forrást próbálja bekapcsolni ennek a tervnek a megvalósításába. A 
másik nagy forrás a hazai román operatív programok európai uniós forrású rendszere. Közel 
30 egynéhány milliárd eurós összérték van a 7 éves időszakra Romániában, és a 
legalacsonyabb a forrásabszorpciója Romániának - a 2011 októberi bizottsági jelentések 
alapján -, tehát óriási lehetőségek vannak itt a forrásoknak az erdélyi magyar közösség és 
vállalkozások részére való megszervezésére.  

A harmadik kérdés a magyar kormányzati, kormányoldali támogatás, ahogy ezt 
Vagács István főosztályvezető úr is jelezte. Magának a tervnek, a támogatás rendszerének is 
illeszkednie kell a kormány Wekerle-terv rendszerébe és a meglévő kereskedelemfejlesztési 
és ösztönzési rendszerébe is. Mi most azon gondolkodunk, és bízunk abban is, hogy ha egy 
miniszteri biztost kijelölnek a Wekerle-terv és a kapcsolódó részstratégia támogatására, akkor 
a kormányzati érdekérvényesítés lehetősége az erdélyi gazdaságfejlesztés tekintetében 
hatékonyabbá tud válni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Képviselőtársaim, kinek van kérdése, hozzászólása? Csóti képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Ha senki nem jelentkezik, akkor gyorsan jelentkezem, 

mert egy észrevételem, azaz kérésem és egy kérdésem lenne. A kérésem az, hogy a 
háttéranyagot jó lenne korábban megkapni, különösen egy ilyen bizottságnak, ahol a 
nemzetpolitika, a külpolitika a fő téma, a gazdaságpolitikai összefüggéseket mi kevésbé 
ismerjük. Tegnap este érkezett meg a háttéranyag, senki nem tudta elolvasni, és ez a 
felkészülésünket, a beszélgetésünket nehézzé teszi. 

A konkrét kérdésem a Mikó Imre-tervvel kapcsolatban az - azért nem tudok 
mélyebben belemenni kérdésemmel, mert nem ismerem a háttéranyagokat -, hogy a Mikó 
Imre-terv a magyar politikai pártok között mennyire elfogadott, mennyire van konszenzus 
ezzel kapcsolatban? Tehát az RMDSZ és az MPP hogyan viszonyul a Mikó Imre-tervhez?  
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Még egy kérésem lenne, hogy az előbb a Horkay elnök úr által felmutatott Mikó Imre-
terv programfüzetét is jó lenne, ha megkaphatná a bizottság minden tagja. Nem tudom, ez 
lehetséges-e, ha nem, akkor majd beszerezzük más forrásból. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Szabó Vilmos képviselő úr. 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Vendégeink! Csóti 

György elvette az első mondatomat, valóban szerencsés lett volna, ha kapunk előzetesen 
legalább egy-két nap lehetőséget, hogy az írott anyagot is megnézhessük, ezért tényleg nehéz 
kérdezni, és az a kevés késés, amivel megérkeztem, talán nem akadályozott abban, hogy a 
lényeget halljam az önök szóbeli előterjesztéséből.  

Egyrészt én ezt örömmel olvastam gyorsan végig, másrészt hallgattam is önöket, és 
azt gondolom, hogy ezekkel csak egyet lehet érteni, és nyilvánvalóan csak támogatni lehet. 
Olyan átfogó, koncepcionális alapvetések, illetve némi konkrét terveket is jelző beszámolókat 
hallottunk, amelyek mögé azt hiszem, hogy mindenkinek oda kell állnia, ami mindenképpen 
összhangban van azzal, amit minden parlamenti párt támogat. A Magyar Állandó Értekezleten 
is elhangzott, a szocialista párti képviselők közül néhányan külön is jeleztük, sőt kérésünkre a 
Kárpát-medencei regionális fejlesztés nevesítésre is került, ugyanis mi kezdeményeztünk egy 
tervet, amelyre az volt a válasz, hogy majd illeszkedni fog az egészhez. Ez a része, azt 
gondolom, üdvözlendő, és ezt szeretném is megtenni. 

A másik részében már nem vagyok ennyire boldog, hiszen tervekről hallunk meg 
olvasunk, és ne vegyék zokon, csak amit a papíron aláhúztam, hogy mindez kapcsolódni fog a 
kormány párhuzamosan készülő külgazdasági stratégiájához, részét képezi majd a magyar 
növekedési tervnek, a nagy reformkönyvnek, 2020-ra lesz ez és lesz az, de tulajdonképpen 
eltelt két év, és ez fájdalmasan sok idő, ami alatt ennek meg kellett volna már történnie. 
Miközben a klasszikusok által leírtan szokás mondani, hogy „ha átveszed a vezetést, akkor 
szervezz át mindent”, és ez a három boríték közül az elsőben van, amit egy vezető az utódjára 
hagy, hogy nyisd ki, és az első borítékban az van, hogy mindent szervezz át, ezt önök, illetve 
a kormány meg is tette. Mindent átszervezett, hogy ami addig történt, lehetőleg elfelejtésre 
kerüljön, vagy nem jónak nyilvánítódjon, legyen más neve, legyen máshol, neveződjék el 
másként és így tovább, ennek azonban az az eredménye, hogy kétéves kormányzás után újra 
és ismételten csak tervekről beszélünk. Ezért konkrétan nem is mennék bele, nem is 
kérdeznék, hanem azt gondolom, hogy foglalkozzunk ezzel valamikor fél év múlva, amikor 
ennél többről lehet beszámolni önöknek, vagy másoknak önökkel együtt. 

A Mikó Imre-tervnél is csatlakoznék Csóti képviselő úr kérdéséhez, persze, azt azért 
rögtön hozzá kell tennem, hogy én magában azt helyesnek tartom, hogy az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács megfogalmaz egy ilyen tervet. Ez nagyon jó és üdvözlendő, azt azonban már 
nem tartom helyesnek, függetlenül attól, hogy a válaszuk mi lesz - nagyjából persze sejtem, 
hogy mi lesz a válaszuk arra, hogy hogyan áll ehhez az erdélyi magyar politikum egésze, 
hiszen nincs leírva, ebből következőben vélhetően a kérdésben benne van a felelet is -, tehát 
azt viszont már nem tartom helyesnek, hogy a magyar kormányzat kiemel egy ilyen tervet - 
ami, még egyszer mondom, üdvözlendő, és nagyon jó, ha van -, ezt kiemeli, kvázi viszi, 
megtámogatja, és bizony, nem tudok szabadulni a gondolattól - és ez már nem önöknek szól, 
hanem a kormánynak -, hogy ez ugyanabba a nemzetpolitikába illeszkedik, hogy csak az a 
támogatandó, aki politikailag kedves gyermeke a kormányzatnak, és ezen az úton is őket kell 
megtámogatni, és így foglalkozhatnak ezzel, ahogy ön is említette, elnök úr, a 
szakbizottságok és egyebek, ahol már célzottan így vettek részt. Az a gyanúm ezzel, hogy ha 
ez így marad önmagában, akkor ezzel az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sem lesz sikeres.  
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Tehát vagy lesz egy olyan elfogadott, akár minimálisan, de mégiscsak a többség által 
is támogatott koncepció, főképpen egy gazdasági megmaradást erősen támogató és elősegítő 
koncepció, tervezet és gyakorlat, vagy csak egy rész lesz, és vélhetőleg az a rész sem tudja 
kihozni belőle azt, amit szeretne. Emiatt inkább szomorú vagyok, hogy ez a helyzet, de ha ez 
a realitás, akkor ezt kell most tudomásul vennünk, ezért nem gondolnám, hogy elégedettnek 
kell lennünk ezzel, én legalábbis nem vagyok az. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár Ferenc képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Először is azt a megállapítást szeretném tenni, hogy ha az ember itt magában 

végigszámolja, hogy kik lakják a Kárpát-medencét, milyen nemzetek vannak a Kárpát-
medencében, akkor én legalábbis úgy számolom, hogy még mindig mi vagyunk többségben. 
Ez azt jelenti, hogy van egy felelősségünk is a régióval kapcsolatosan, és bennem felmerült az 
a gondolat és az az öröm, hogy egyre inkább egy régiónak tekintjük az egész Kárpát-
medencét. Először két évvel ezelőtt egy magyar közgazdásztól hallottam ezt a kifejezést, hogy 
ez egy régió, és annak kell tekinteni, ez Matolcsy miniszter úr volt; azt hiszem, ez meg is 
jelent, talán a tavalyi költségvetési tervben. Ez nagyon fontos, hogy nemcsak gazdaságilag 
tekintünk egyre inkább egységesen a Kárpát-medencére, hanem úgy látom, hogy más 
vonatkozásban is. 

Éppen alelnök asszonnyal a múlt pénteken voltunk a Vajdaságban, Topolyán, ahol a 
Kárpát-medencei külhoni magyar újságírók tanácskoztak, ott volt egy tanácskozásuk, ahol 
eldöntötték, hogy egy Kárpát-medencei magyar újságírói stratégiát fognak kidolgozni. Ezek 
nagyon fontos momentumok, és a gazdaságra visszatérve, ez egyre inkább teret nyer. 
Nyilvánvaló, hogy ez a folyamat egy lassú folyamat, de nézzük meg, hogy honnan indultunk 
húsz évvel ezelőtt. Láthatjuk, hogy még mindig ott vannak azok a régi görcsök úgy a 
románokban, mint a szerbekben, mint a szlovákokban, hogy minden magyar megmozdulás 
gyanús, bárhol is van, sok mindenkinek, viszont egyre inkább megjelennek azok az erők is, 
amelyek azt mondják, hogy igenis a kooperáció, a partnerség visz előre, és igenis ezt az utat 
kell járni.  

Örvendetes, hogy a magyar kkv-export magas Románia viszonylatában, és hogy 
Románia a második helyen van e téren. Azt szeretném megkérdezni, hogy ki az első. (Kerekes 
György: Németország.) Ez is jó.  

Viszont van itt egy olyan gondolatvilág, amit nem említettek, de nagyon fontos. A 
kapitalizmust építjük, mondjuk így, ha már korábban a szocializmust építettük, akkor 
mondjuk így, hogy kapitalizmus van, de a lényeg az, hogy a kapitalizmusnak van egy nagyon 
fontos momentuma, a tulajdonlás, hogy kié a termelőeszköz, kié a föld, kié a vállalat? - ezek 
fontos dolgok. Nagyon sokszor úgy Erdélyből, mint Vajdaságból - mivel szegedi képviselő 
vagyok - jöttek hozzánk vezető magyar emberek, és kérték, könyörögtek, hogy gyertek már, 
hozzátok a tőkét, mert Belgrádban árulják a belgrádi Váci utcában az épületeket, és potom 
áron hozzá lehetne jutni tulajdonhoz. Úgyszintén a bánáti földekkel kapcsolatban, 
könyörögtek, hogy vegyük meg a bánáti földeket, mert olasz, német, francia befektetők 
vásárolják Bánátban a földeket, magyarok pedig nincsenek jelen ezen a területen. Ez egy 
nagyon fontos momentum, ezért a tervnek a tulajdonhoz való jutást kellene segítenie, és 
szerintem benne kéne, hogy legyen minden Kárpát-medencére vonatkozó gazdasági tervben.  

Úgy látom, hogy Szerbia körülbelül ott áll a privatizáció szempontjából, mint állt 
Magyarország a kilencvenes évek derekán, ott még volna keresnivalónk, sőt én úgy 
gondolom, hogy Kárpátalja az, ami még inkább kezdetleges állapotban van a privatizációt 
illetően. Kovács alelnök úr biztosan tud erre majd valamit mondani, aki közel van 
Kárpátaljához, és a gazdasági kapcsolatokért ott felelőssé is tehetnénk, mint Nyíregyháza 
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polgármesterét, de lényeg, hogy Kárpátalját se felejtsük ki ebből a gazdasági környezetből és 
a gazdasági intézkedési tervekből.  

A másik gondolat, amit még szeretnék itt felvetni a Mikó Imre-tervvel kapcsolatban, 
hogy a terv bemutatását én már tavaly hallottam Székelyudvarhelyen, viszont ennek a 
megvalósítását és bekapcsolását, összekapcsolását a Wekerle-tervvel, én úgy gondolom, meg 
kéne előznie, ha nem is egy konszenzusnak Erdélyben, az erdélyi politikai erők által 
létrehozott konszenzusnak, de legalábbis egyfajta elfogadásnak. Ugyanis, amit én tavaly 
Székelyudvarhelyen hallottam, az az volt, hogy ezt mi megcsináltuk, hű, de jó, de a másik 
kettő vagy akármennyi olyan hülye, hogy nem is tud ehhez hozzászólni. Így nem lehet 
csinálni, mert meggyőződésem, hogy határon kívül etnikai alapú politizálást kell folytatni, 
nem ideológiai és pártalapú politizálást, mint ami belföldön megy, de ez már más kérdés. Meg 
kellene értetni az EMNT-vel is, hogy feltétlenül kezdjen el egyeztetni a többi magyar politikai 
erővel. 

Még egy gondolat, és aztán átadom a szót másnak. Megütötte a fülemet, amit önök 
mondtak, hogy az európai uniós források lehívása Romániában áll a legrosszabbul az Európai 
Unióban. E téren viszont én azt hiszem, hogy itt nagy szerepünk volna abban, hogy segítséget 
nyújtsunk az ottani magyar vállalkozásoknak, akár pályázatokat írni helyettük, vagy nekik, 
segíteni őket minden területen azért, hogy azokat a pénzeket nagy többséggel például a 
székelyföldi, vagy az erdélyi magyar vállalkozók nyerjék el. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Az anyagban az 

szerepel, hogy a cél a hazai vállalkozások Kárpát-medencei erősítése, és ennek két alcéljaként 
az infrastruktúra összhangja, illetve a munkaerőpiac egységességének a megteremtése 
szerepel. Annyiban csak egy didaktikai javaslatot tennék, hogy szerintem az infrastruktúra 
egységesítése, a munkaerőpiac fellendítése legyen az elsődleges, és ehhez képest szerintem 
eszközként kellene a vállalkozásfejlesztést megjeleníteni, de ez csak egy javaslat részemről. 

Szeretném elmondani önöknek, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
az elmúlt hat esztendőben több stratégiát megfogalmazott, így a határmenti térség 
fejlesztésére vonatkozó stratégiát is. Kérdésem egyrészt az, hogy ezt mennyiben használták 
akkor, amikor ezt megfogalmazták. Szerepel az anyagban az, hogy egy-egy időszakra 
vonatkozóan akciótervet készítenek. Mivel ez a határmenti térségfejlesztési stratégia 
viszonylag konkrét dolgokat tartalmaz, az egyik kérdésem az, hogy az első akcióterv készen 
van-e, ha nem, mikorra készül-e, és milyen végrehajtási időtartammal. Ehhez társul a másik 
kérdésem is, amely ennek a finanszírozását jelenti, hiszen az elmúlt európai uniós 
költségvetési ciklusban volt körülbelül 100 milliós nagyságrendben a határmenti térségek 
fejlesztésére forrás. A 2014-21-es időszakra vonatkozóan milyen lépéseket tettek a 
kofinanszírozásra, az európai uniós és a szomszédos országokkal történő bilaterális 
kapcsolatokból mennyit és hogyan kívánnak fordítani e célokra? 

Ezenkívül még egy adalékot szeretnék mondani: a Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fóruma, ahogy említettem, határmenti térségfejlesztéssel kapcsolatos terve 
mellett két alkalommal tartottunk gazdaságfejlesztési fórumot, illetőleg mellette workshopot, 
egyet Kecskeméten, egyet Marosvásárhelyen. Alelnök úrral azon próbálunk dolgozni, és 
tervezzük, hogy az ősszel tartanánk - nyilván alelnök úr szervezésében és támogatásával - 
Nyíregyházán, hogy ez a fórum folytatódjon tovább, hiszen azt gondolom, hogy a regionális 
fejlesztés talán a legfontosabb akkor, amikor munkahelyekről és infrastruktúráról beszélünk. 
Meg kell mondanom önöknek, hogy én a munkahelyeket mindennél előrébbvalónak tartom, 
így a kérdésem az, hogy amennyiben ezt a tervet a nyíregyházi konferenciára és workshopra 
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vonatkozóan elkészítjük - már nagyjából összeállt a nap megtervezése -, erre kapnánk-e 
támogatást az önök részéről is, hiszen azt hiszem, közös ügyet szolgál ez a kérdés. Köszönöm, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. 
Nekem is ez lett volna az egyik felvetésem, amit alelnök asszony megtett. 2000-2002. 

között miniszterelnöki megbízottként dolgoztam a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a 
Kárpátalja közötti különleges gazdasági övezet létrehozásán, és akkor is nyilvánvalóvá vált, 
hogy két szinten kell ezt a folyamatot elindítani, és párhuzamosan dolgozni rajta. Az egyik 
egy kormányzati szint, a szomszéd országok kormányzatával való együttműködés és az EU, 
különösen a források tekintetében, a másik pedig a helyi szint. Amit Budapesten sem lehet 
tudni, hogy rengeteg olyan mikro-, kis-, akár középvállalkozás, kapcsolat van, ami 
támogatásra érdemes. Szerintem a kormányzatnak az a feladata, hogy ehhez infrastruktúrát 
teremtsen mind a finanszírozás, mind a projekttámogatás, akár információáramlás 
szempontjából, de nagyon fontos, hogy tudjon róla, hogy ne menjenek el a dolgok egymás 
mellett, mert akkor abból nem jön ki semmi.  

Ugyanakkor ezeknek a különleges gazdasági övezeteknek is az volt az egyik tanulsága 
- több tanulsága volt, de ebbe most ne menjünk bele, mert sajnos 2003-tól ez teljesen leállt -, 
hogy ott volt a közlekedési infrastruktúra része az 5-ös korridor. Nálunk már húsz éve óhaj és 
szlogen, hogy a régi Szovjetunió országaiból nyugatra megy északon egy közlekedési folyosó, 
megy délen, ahol a széles nyomtávú vasút találkozik az európai nyomtávúval, és itt teljes az 
adottság. Egyébként ez a szocializmusban is elindult, kiépült egy logisztikai infrastruktúra, 
ami azóta is haldoklik, és sajnos most is haldoklik, mert az elmúlt két ciklus mindenféle vasúti 
üzelmei, ügyletei még rosszabb pozíciót adtak, ugyanakkor ez mégis adottság. Akkor én 
elmentem és megnéztem, mert mindenki arról zengedezett, hogy az észak-európai kikötő 
Rotterdamtól kezdve Gentig, a régi hanza városok micsoda vonzerőt jelentenek, és ezzel 
úgysem tudunk versenyezni, mert ott óriási infrastruktúra van, aztán kiderült, hogy semmi 
nem volt. Három napot töltöttem Brestitosnál a flamandokkal, és megdöbbenve láttuk, hogy 
semmi nincs, mindössze két rozsdás konténer volt, a síneken fű nőtt ki, tehát gyakorlatilag 
nem használták, nálunk pedig megvolt a sokkal jobb adottság, ami még most is megvan.  

Ennek az a tanulsága, hogy lokálisan is fel kell térképezni mindig a programot, mert 
ha helyben nem hoz semmit, akkor nem is ér semmit. Lehet szép programokat alkotni, de a 
megvalósítás a lényeg, és nyilván ez ugyanilyen a Vajdasággal, ugyanilyen akár Kassával, 
minden határvidéken megvolt ez a logisztikai infrastruktúra, csak kettéválasztotta Trianon, 
amit össze lehetne kapcsolni, mert ez mindig alapot ad a helyi kis projekteknek, 
kisvállalkozásoknak.  

Alapvető fontosságú, amit alelnök asszony mondott, a munkahely. A munkahely 
mindig következmény, munkahely akkor van, ha a vállalkozások működnek, ha befektetések 
vannak, és mind a két oldalon, bárhol nézzük - ez Kárpátaljára különösen igaz -, a banki 
háttér, a finanszírozás elkerülhetetlen. Annak a 2-3 évnek az volt a tanulsága, hogy kell egy 
határozott, realitásra épülő kormányzati program, kell mögé egy intézményrendszer, a 
finanszírozás elkerülhetetlen, kellenek projektek, és ma már Magyarországon kiépült ennek a 
szervezetrendszere, infrastruktúrája, hiszen mindenki az EU-forrásokra, a pályázati 
lehetőségekre is gondol, és ezeket kell összekapcsolni.  

A kulcsszó itt az összekapcsolás szerintem. A nyíregyházi fórumon, amit elkezdtünk 
szervezni, ez lenne a kulcsszó, mert ez van az egésznek a fókuszában, és ha ez nem sikerül - 
sajnos 2002-ben már kifutottunk az időből, utána pedig nem is került igazán napirendre -, 
akkor nem lesznek eredmények. Viszont ennek nagyon alaposan végig kell gondolni minden 
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szegmensét, és be kell vonni, még egyszer mondom, a helyi partnereket, akár 
önkormányzatokat, akár a kamarákat, akár a konkrét helyi vállalkozókat. Ezeket viszont 
mindenhol tudják, én is tudom, hogy a megyében ki az az 5-6 cég, akivel akár most lehetne 
indulni bármilyen projekttel, mert vannak meglévő üzleti kapcsolatai, csak esetleg most 
haldokolnak, vagy épp egy fejlesztési stádiumban vannak, és abban kellene nekik segíteni.  

Mindezt nem azért mondom, mert nagyon lobbiznék emellett, de lobbizok is 
természetesen, csak ezek a tervek, ha egy ilyen konkrét programban megnyilvánulnának - 
mondjuk szeptember végén, Nyíregyházán -, az mindenképp támogatásra érdemes volna. Ez 
egy kicsit az egész elgondolásnak a tesztje is lenne, hogy hallgassuk meg azokat a 
vállalkozókat, akik naponta járnak akár Kárpátaljára, akár Erdélybe, akár a Felvidékre, hogy 
ők milyen problémákkal küszködnek, mert sokszor ez nem ér fel a kormányzati programokig, 
és erre is nagyon jó lehetőség lenne ez a nyíregyházi program. Tehát nekem is ez a kérdésem, 
hogy ez belefér-e az elképzelésbe, és remélem, az az igazi kérdés, hogy ezt hogyan tudja 
támogatni a kormányzat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Kovács Ferenc alelnök úrhoz kapcsolódnék, hogy én is úgy gondolom, sokkal több 

konkrétum van, és itt van egy együttműködési lehetőség, ezért a kormányzatot én is szeretném 
kérni, hogy az ilyen típusú konkrét együttműködések partnere, segítője legyen. Azon túl, hogy 
fontosak ezek a programok, tervek és koncepciók, én egy kicsit hiányolom a konkrétumokat. 
Azt hiszem, hogy itt most a bizottsági tagoktól konkrétumokat is hallhattak, ezért jó lenne, ha 
szorosabbra tudnánk fűzni az együttműködést, ugyanis többen közülünk, amellett, hogy 
parlamenti képviselők vagyunk, más szerepet is betöltünk, például polgármesterek is 
vagyunk, és megvannak a határon túli kapcsolataink; erről hallhattunk Kovács Ferenc úrtól is. 
Én azt kérem tehát, hogy az ilyen közvetlen, konkrét gazdasági kapcsolatok építését segítsék, 
azon túl természetesen, hogy a programok kidolgozása is nagyon fontos. Tehát én a 
konkrétumokat hiányoltam, de természetesen köszönöm az eddigi munkát és erőfeszítéseket. 

Szabó Vilmos képviselő úrnak pedig azt mondanám, aki hiányolta kritikus 
gondolataiban az elmúlt két év eredményes munkáját, erre azt mondom, hogy itt nekünk, 
ebben a bizottságban hiányolnunk kell a rendszerváltás óta eltelt 20-22 évnek a nagyon 
hiányos munkáját, és most ne is menjünk tovább, csak a rendszerváltásig menjünk vissza. 
Nagyon jól emlékszem, hogy körülbelül 8-10 évvel ezelőtt szerveztünk egy vállalkozói 
fórumot Erdővidéken, ahová elvittünk az ország közepéről vállalkozókat, és szerettük volna 
elérni azt, hogy ott befektetőként jelenjenek meg, munkahelyeket teremtsenek, hogy a 
helyben maradást tudják erősíteni, de semmilyen kormányzati vagy állami támogatást nem 
tudtunk emellé felsorakoztatni, tehát gyakorlatilag a lufi kidurrant két tanácskozás után, 
úgyhogy eredménytelen volt. Ez elszomorít engem, és remélem, hogy ezen még lehet 
változtatni. 

Kalmár képviselőtársamnak szeretném mondani, aki azt mondta, hogy az ideológiai 
alapú politizálás helyett az etnikai alapúra kellene áttérni, erre én azt mondom, hogy ezt a 
kettőt nem lehet teljes mértékben szétválasztani. Bár a mai tanácskozásnak nem ez a fő 
témája, de szerintem nekünk, különösen kormánypártiaknak tudomásul kell vennünk, hogy ha 
nincs ideológiai alap, vagy értékalap, akkor egy idő után nem lesz etnikai alap sem, mert ez az 
alapja az egésznek. Tehát a magyar értékrend, a magyar kultúra homlokegyenest más, mint 
ahová sajnos be vagyunk ágyazódva, vagy ahová beszorultunk, ezért, ha nem fogunk 
értékalapú politizálással etnikai alapú politikát folytatni, akkor tudomásul kell venni, hogy 10-
15-20-30 év múlva nem lesz etnikai alapú politika sem, mert felhígulunk, elolvadunk, 
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szétmaszatolnak minket. Kormánypárti képviselőként ezt én így fogalmaznám meg, bocsánat, 
de külön is vitatkozhatunk majd ezen.  

Végül még egy példát szeretnék mondani. A kormány jelenlegi képviselőinek biztosan 
van információjuk arról, hogy milyen döbbenetes a különbség az etnikai összetétel 
tekintetében, és itt különösen Erdélyt hoznám fel példaként, hogy már 10 évvel ezelőtt 
Kovásznán a lakosság aránya úgy alakult, hogy körülbelül 70 százalék magyar, 30 százalék 
román volt, a gazdasági szereplők aránya pedig a fordítottja volt, vagy még rosszabb. Ez tíz 
évvel ezelőtt volt, és azóta csak romlott a helyzet. Például Kovásznán a szállodák 
privatizálásából semmit nem tudott kivenni Magyarország, úgy tudom, közünk nem volt 
hozzá, míg a román kormány román cégeket és vállalkozásokat hozott helyzetbe, hogy az ott 
szépen, lassan kiüresített szállodákba bevigyék a tőkéjüket, és utána visszavitték oda a 
vendégeket, illetve az állami rendszerből is oda küldték az üdülésre, gyógyulásra, 
rehabilitációra várókat. Mi ebből is kimaradtunk. 

Tehát konkrétumok kellenének az általános programok helyett, nézzük meg, hogy hol, 
milyen potenciális lehetőségek vannak, hogyan állunk, hol javítsunk. A kovásznai helyzet 
döbbenetes, 70 százalék magyarság mellett a magyarok csak egyszerű munkavállalók, alig 
volt 10 évvel ezelőtt vállalkozó Kovásznán, mert a magyar vállalkozókat nem hoztuk 
semmilyen módon helyzetbe, és azóta csak telnek a napok, a hónapok, az évek, és nincs 
változás. Több konkrétumot szeretnék kérni én is, és ebben természetesen felajánljuk a 
partnerségünket például azzal a programmal kapcsolatban is, amelyről alelnök asszony és 
alelnök úr beszéltek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kalmár képviselőtársunk mondta, hogy Kárpát-medencében, hogyha azt egy 

gazdasági vagy bármilyen egységként kezeljük, a magyarság még mindig többségben van. 
Többségben ugyan nem vagyunk, de a legtöbben mi vagyunk (Csóti György: Relatív 
többségben.), tehát ilyen szempontból is vehetjük ezt egy egésznek, és ha földrajzi, gazdasági, 
történelmi, kulturális egységként kezeljük, nyilvánvalóan a Wekerle-terv erre vonatkozik, 
illetve arra vonatkozik, hogy a magyar-magyar kapcsolatrendszert bővítse a gazdaság 
területén. Azt gondolom, hogy ez a tájékoztatóból teljesen kiüt, és a Mikó Imre-terv is a 
Wekerle-tervnek egy részét képezi még úgy is, hogyha azt teljes egészében erdélyiek 
állították össze az EMNT segítségével.  

A jövő héttől a Magyar Országgyűlés elkezdi a költségvetési törvény tervezetének 
tárgyalását. Szeretném megkérdezni, hogy bármelyik terv - a Wekerle-terv vagy a Mikó Imre-
terv - szerepel-e a költségvetési törvénytervezetben, van-e odaírva, rajzolva mellé összeg, 
mert összegekről most nem hallottunk. Egy 400 milliós összeg elhangzott, illetve az, hogy 
több milliárd eurós európai uniós források is lehívhatók mindkét terv támogatására, de külön a 
Magyar Országgyűlés által alkotott költségvetési törvényben szerepel-e bármelyik is? 

Ha több kérdés nincsen, először főosztályvezető úrnak adom meg a szót.  

Válaszadás 
VAGÁCS ISTVÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Kezdeném a végén, mert olyan sokat jegyzeteltem. 
Jelenleg a költségvetés tervezetében konkrétan a Wekerle-terv nem szerepel. A 

nemzetgazdasági programokra előirányzott 412 millió forintra projektjavaslatonként lehet 
majd bemutatni konkrét projekteket, melyekkel erre az összegre lehet majd pályázni. Az 
irodahálózat működtetésére 350 millió forint van előirányozva, és ez az, ami az intézkedési 
terv egyik pillérét fogja képezni, amely a működését már meg is kezdte, mint hallhattuk.  

A finanszírozással kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az Eximbank és a 
Mehib életében bekövetkezett irányításbeli változások okot adnak az optimizmusra. 
Megkezdtük az egyeztetéseket mindkét intézménnyel, hogy a Kárpát-medencei régióra külön 
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programokat, illetve külön szakmai termékeket dolgozzanak ki, illetőleg az eddigi pénzügyi 
termékek hatékonyabb felhasználását tegyük lehetővé, illetve ezt a vállalkozások számára 
népszerűsítsük úgy, hogy elébük megyünk ezekkel a lehetőségekkel, mely téren már elindult 
egy pozitív folyamat. 

Hiányolják a konkrétumokat, ez teljesen jogos, de ez egy stratégiai tervdokumentum. 
Az intézkedési tervnek lesz az a feladata, amely hároméves időtávra készül első körben, 
amelynek pontosan az lesz a feladata, hogy ezeket a konkrétumokat bemutassa. 
Természetesen bármilyen szakmai segítséget szívesen veszünk. Én március közepe óta 
irányítom a főosztályt, azóta próbálok minél több céggel, konkrét, a valós életből vett 
példákkal gyarapítani azt a tudást, amivel előretekinthetünk. Jártam Kárpátalján, hallottam az 
ottani viszontagságos történeteket, áfa-visszaigénylést és konkrét cégek kálváriáit, úgyhogy 
ezeknek a tapasztalatoknak a hasznosításával az intézkedési tervbe mindenképpen beépítve 
igyekszünk a felmerülő kérdésekre naprakész és korszerű választ adni.  

A szakmai támogatást természetesen minden ilyen rendezvényhez nagyon szívesen 
nyújtunk, és Nyíregyházával kapcsolatban elmondható, hogy a Magyar-Ukrán Kereskedelmi 
és Iparkamara pont Nyíregyházán működik, velük is élénk a kapcsolatunk a kárpátaljai iroda 
megszervezésével kapcsolatban. Ők közreműködő szervezetként fognak majd részt venni az 
iroda működtetésében. A kamara révén szintén megvan a lehetőség arra, hogy valódi 
vállalkozások tömegével van kapcsolatunk, akikről beszámol az ügyvezető úr rendszeresen, 
hogy milyen sikeres rendezvényeket bonyolítanak le ebben a viszonylatban. Ezek 
mindenféleképpen optimizmusra adnak okot.  

A Wekerle-tervben az infrastruktúra és a munkaerő-piaci célok egyfajta támogató 
célok, tehát a fő cél a stratégiai pozíció erősítése a hazai vállalkozások számára, hogy a 
meghatározott kitörési pontok mentén vállalkozásaink tényleg még jobb pozícióba 
kerülhessenek a régióban. A támogató cél nem egy lebecsülendő dolog, ugyanolyan fontos, 
mert az vezet el ahhoz, hogy a végcélt elérjük. 

A regionális tervek fontossága: maximálisan egyetértünk, hogy a regionális 
együttműködés az Európai Unióban amúgy is prioritás. A makroregionális együttműködés az, 
ami egyben tragédia, másrészt előnyünkre fordíthatjuk, hogy a regionális együttműködés sok 
esetben magyar-magyar együttműködést jelent, tehát ezt mindenféleképpen a pozitív oldalára 
kell fordítanunk.  

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma: tudomásom szerint minden fellelhető 
szakmai dokumentumot felhasználtuk a terv elkészítése során, és ismétlem, hogy az 
intézkedési terv során pedig nagyon szívesen veszünk további, akár kapcsolatokat, illetve 
fórumokon való részvétel során a vállalkozások részéről felmerülő konkrét igényeket és azok 
megválaszolását. Illetve, talán, ami a legfontosabb, a pénzintézetekkel való kapcsolat segítése, 
mert a tulajdonszerzés teljesen jogos igény, tehát a pénzügyi termékek tekintetében a 
vállalkozások igényeit, illetve a kínálatot minél gyorsabban és minél hatékonyabban 
közelíteni egymáshoz, ez lenne a célunk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nem tudom, elnök úrhoz, elnökhelyettes úrhoz érkezett-e kérdés.  
 
KEREKES GYÖRGY elnökhelyettes (Nemzeti Külgazdasági Hivatal): Szívesen 

válaszolnék egy-két felvett kérdésre. Köszönöm szépen. 
Nagyon örültem a felvetéseknek, mert ritkán látok ilyen konkrét kérdéseket, ezért ez 

egy jó jel, őszintén jelentem, mert azt gondolom, hogy a konkrétumok mindenképpen 
kellenek a végső mérlegelésnél, a döntések meghozatalakor. Amikor az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács képviselői megkeresték a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy az erdélyi 
Mikó Imre-terv szakmai támogatását végezzék el, vegyenek ebben részt, akkor mind a 
Wekerle-terv, mind a Mikó Imre-terv egyfajta történelmi jelentőséggel is bír. Az elmúlt 90 
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évben ugyanis nem készültek ilyen tervek, egyetlen magyar kormány sem készített a Kárpát-
medencére vonatkozó gazdaságfejlesztési tervet, ezt le kell szögezni, és egyetlen magyar 
közösség sem fogalmazta meg a saját, úgymond tervét vagy programját a következő időszakra 
gazdaságfejlesztési szempontból. Szerintem a két tervnek a fontosságát, a jelentőségét 
elsősorban ebben kell lemérni, hogy végre van két olyan terv, amelyik megpróbál ebben a 
kategóriában gondolkodni és dolgozni. Amikor hozzánk az erdélyi magyarok eljöttek, és 
képviselőik útján megkerestek bennünket, akkor mi három dolgot kértünk - egyetértve Szabó 
Vilmos úrral -, hogy ez a dokumentum, ez a gazdaságfejlesztési terv ne legyen pártpolitikai 
dokumentum, hanem legyen mögötte végrehajtói intézményrendszer és forrás. Ez a három 
feltételünk van az ebben a munkában való részvételre, egyébként nem. Már rengeteg tervet 
gyártottam a fióknak, és semmi értelme nincsen terveket gyártani csak a fióknak. Tehát mi 
három feltételt szabtunk: pártpolitikailag semleges legyen, legyen mögötte végrehajtói 
intézményrendszer és forrás, ez a három feltételünk volt. 

Az első a székelyudvarhelyi, ahol közel egy éve volt az egyeztetés, ott az RMDSZ 
képviselői is részt vettek, és az EMPP képviselői is részt vettek. Nyilván, ez a magyar 
kormány és a kormány mögött lévő szakmai szervezetek számára csak egy ajánlat, ezt az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács koordinálja, és az ő felelőssége az, hogy az erdélyi Mikó 
Imre-terv valamennyi politikai szereplőnek tulajdonképpen a közös tervévé, 
tervdokumentumává váljon. Ebben a kormánynak alapvetően semmi felelőssége nincs. 
Röviden felolvasnék a vitairat bevezető részéből egyetlenegy bekezdést, hogy mennyire 
megjelenik ez a terv elejénél 

„A kezdeményezők tudatában vannak annak, hogy a Mikó Imre-terv, mint a gazdasági 
szuverenitás eszközrendszerével nem rendelkező nemzeti közösség fejlesztési javaslata, csak 
abban az esetben vihető sikerre, ha mögötte egyrészt megteremthető a romániai magyar 
nemzeti közösség lehető legteljesebb szakmai és politikai összefogása - tehát MPP, EMNT és 
RMDSZ -, másrészt sikerül azt elfogadtatni a többségi román társadalom képviselőivel is.” - 
tehát a többségi román társadalom képviselőivel is. „A Mikó Imre-terv tulajdonképpen a 
romániai magyar nemzeti közösség gazdaságfejlesztési ajánlata, amit partnerségben való 
megvalósításra ajánl fel a román, valamint a magyar kormánynak, és kéri ahhoz az Európai 
Unió támogatását is.”  

Tehát a terv nagyon komolyan jelzi azt, hogy egy paradigmaváltást kíván végrehajtani, 
és a paradigmaváltásnak az a lényege, hogy nem lehet erdélyi magyar fejlesztést, 
gazdaságfejlesztést a többségi nemzet ellenében, kárára, és nem lehet a politikai összefogás 
nélkül megvalósítani. Ezt nagyon fontosan jelzi a terv, és kértük is a készítőktől, hogy ezt a 
szempontot vegyék figyelembe, és kiemelten kezeljék. Ebben a konszenzusban lehet 
egyébként a terv mögé valódi politikai és szakmapolitikai támogatást tenni. 

A terv nagyrészt olyan, 90 év óta nem készült program, amely megpróbálja integrálni 
a különböző szereplők gazdaságpolitikai elképzeléseit. Megjelent az RMDSZ részéről is egy 
javaslat 2011 őszén „2020.” címmel, ennek a nagy részét is integrálni igyekeztünk, és a 
különböző szakértői egyeztetések is mindig arra szorítkoztak, hogy lehetőség szerint 
próbáljanak egy úgymond olyan szent tehenet megfogalmazni - ez a gazdaságfejlesztés -, ahol 
van közös magyar-román érdek, van közös magyar-magyar érdek, és van közös magyar-
erdélyi magyar érdek. Ez a terv pontosan ezt próbálja megcélozni, hogy egy pártok feletti és 
egy nemzeti összefogást szolgáló tervként tudjon megjelenni.  

Ami a tavalyi, 2011. évi tervezést és programozást támogató munkát jelenti, amit a 
kormányzat részéről biztosítottunk a terv elkészítéséhez, nyilvánvalóan szakmai segítséget 
jelentette elsősorban és azt a szakmai segítséget, amellyel egy terv, egy program az erdélyi 
magyar közösség szereplői részéről elkészíthető. Szerény megállapításaink azok voltak a 
többszöri szakmai, szakértői egyeztetés folyamán, hogy sajnos sok esetben hiányzik az erdélyi 
magyar közösségből az a tervezési, programozási tudás, ami mondjuk, a magyarországi 
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oldalon már megvan az elmúlt időszakból, az elmúlt 10-12 évből megszületett, ezért az ehhez 
történő segítségnyújtás mindenképpen segíti ezt a tevékenységet.  

A másik, hogy 2012-20. kapcsán mi is azt gondoljuk, és a mostani fejlesztési 
időszakra vonatkozóan is, amit képviselő úr is szintén jelzett, hogy azt gondoljuk, a magyar 
segítség elsősorban abban tudna kiteljesedni - azonkívül, hogy a kkv-kat és a 
vállalkozásfejlesztést támogatja -, ami elsősorban kétoldalú megállapodásokat jelent a határon 
átnyúló infrastrukturális fejlesztésekben. Nyilvánvalóan az egy nagyon komoly segítség 
lenne, hogyha be tudna lépni a kevés forrásával, mert azt látni kell Erdélyben, hogy körülbelül 
az éves befektetett piaci értéken lévő összeg 3-5 milliárd euró között van, nagyjából, 
visszabontva. Az uniós forrás összértéke 5-6 milliárd euró között van éves szintre bontva, és a 
magyar támogatás összértéke nem éri el a 40 ezer eurót, ami körülbelül 10-12 milliárd forint. 
Tehát ebben a viszonyrendszerben a magyar támogatás nagyon kicsi kis csepp, és kérdés, 
hogy ezt a kis cseppet hogyan lehet máshogy használni. 

Szerintem a politikai és a szakmapolitikai hangsúlyeltolódás talán abban történhet 
meg, hogy az elmúlt 70-90 évben elmaradt a határon túli magyar közösségek gazdasági 
megerősítésének a célzott és folyamatos tervezett tevékenysége. A két terv ennek a 
megalapozását hivatott szolgálni, és azt gondolom, ebben kell paradigmát váltani. Ebben a 
felelősség közös, és ebben kell megpróbálni egy új időszakot elkezdeni 2012-től, különösen 
2014-től, hogy kvázi a határon túli magyar közösségek gazdasági létalapját meg tudjuk 
erősíteni, mert enélkül a helyben maradás teljes egészében elképzelhetetlen. Köszönöm 
szépen. 

További észrevételek, kérdések 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, többekben merültek fel még kérdések. 

Alelnök úr, illetve alelnök asszony is jelezte, hogy még hozzá kíván szólni, de előtte csak 
annyit akartam még mondani, hogy főosztályvezető részéről elhangzott az, hogy 2012-ben 
megszületett ez a terv, és az utána lévő három évben különböző terveket dolgozunk ki hozzá. 
Engem 2014-ig választottak meg, úgyhogy szeretném kérni a kormányt, illetve akik ezzel 
foglalkoznak, hogy mivel a mi ciklusunk lejár, és hogy utána mi lesz, az más kérdés, ezért, 
amikor mi tervezünk, akkor négy évben tervezünk. Már elhangzott, hogy ebből két év eltelt, 
úgyhogy nekünk már nincs arra három évünk, hogy különböző terveket gyártsunk. Mi azt 
szeretnénk, hogyha azt a tervet, amely elkészült, és ami szerintünk is már csúszásban van, azt 
kellene egy kicsit felturbósítani, hiszen, hogyha a Határtalanul! programot a gyerekek 
utazásával kapcsolatosan hasonlóképpen készítettük volna el, akkor 2015-ben indulna el az 
első csoport valahová Erdélybe, hogyha meg tudjuk nekik határozni, hogy merre induljanak 
el. Ezt sokkal gyorsabban kellene megtenni, és hogyha a költségvetési törvényben erre 
vonatkozóan semmilyen forrás nem lesz, akár ezt a 350 millió forintot, meg a 412-t is, ami 
nagyon-nagyon kevés erre a célra, miért nem lehet összecsoportosítani egy 750 milliós 
összegben, egy soron megemlítve legalább a Wekerle-tervet, hogyha ennyit foglalkoztunk 
vele.  

Alelnök asszonnyal itt gyorsan megvitattuk, hogy ha más nem, egy bizottsági vagy 
képviselői módosító indítványt fogunk ehhez benyújtani, hogy legalább ilyen szinten 
szerepeljen a Wekerle-terv a költségvetési törvényben, még akkor is, hogyha mindannyian 
tudjuk, hogy ez az összeg kevés, de egyéb más forrásokat megcélozva ezt akár a tízszeresére 
is lehetne bővíteni. Tehát én azt szeretném kérni önöktől, hogy sokkal konkrétabb legyen 
mindkét terv, és a megvalósításuk pedig gyorsabb, és ne gondolkozzunk a következő 3-4 
évben, hanem lehetőleg a jövő évben már a vállalkozók ezeket a terveket is felhasználva 
tudjanak pályázatokat benyújtani. 

Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen.  
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Az egyik megjegyzésem az lenne, hogy én egyébként nem lebecsülendő célnak 
tekintettem sem a munkahelyteremtés, sem az infrastruktúra kérdését, hanem az én 
gondolkodásomban ezt megfordítottam, de ez abszolút az önök dolga. Ebbe én nem is 
szeretnék beleszólni, csak megosztottam önökkel a saját elképzelésemet ezeknek a dolgoknak 
a működéséről, hogy melyik az, amelyik célként, és melyik az, amelyik ehhez képest 
eszközként értelmezhető.  

Ennél viszont számomra sokkal fontosabb, folytatva ott, ahol elnök úr abbahagyta, 
elnök úr említette, hogy 3 éves egy akcióterv. Az első kérdésem, hogy mikor indul az első 
akcióterv, hiszen minden terv annyit ér, amennyit abból megvalósítunk. Ha például a 
Wekerle-terv alapján azt mondják, hogy az első akcióterv majd 2017-ben indul - meg kell 
mondanom, hogy ez részemről csak egyfajta sarkítása és kifeszítése a dolognak -, akkor 
nyilvánvalóan azon is el kell gondolkodni - és visszautalok arra, ami a Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők Fórumának azt a stratégiáját jelenti, amelyik a határmenti térségre 
vonatkozik, az merőben konkrét, az pontosan megmondja, hol kell határátkelő, hol kell 
vasutat építeni stb. -, tehát én úgy gondolkodom ezekről a dolgokról, hogy ez nem lehet 
pártpolitikai kérdés, hiszen ezek ciklusokon túlnyúlnak.  

Ma már biztosan tudható, hogy a Wekerle-terv első akcióprogramja ezen a cikluson túl 
fog nyúlni, ezért én azt szeretném, és azt gondolom, elnök úr, a mi bizottságunk szokásos 
kooperációját is figyelembe véve, ez valóban a nemzetnek, az országnak az érdeke, hogy 
legyen egyfajta politikai egyetértés ennek a végigvitelében. Aztán az, hogy melyik kormány, 
milyen módon fogja ezeket a stratégiai célokat végrehajtani, azt gondolom, hogy ehhez képest 
már másodlagos dolog, de úgy hiszem, hogy az országnak és ennek a térségnek a gazdasági 
érdeke is az, hogy ebben továbblépjünk. 

Lenne még egy megjegyzésem, illetőleg ehhez kapcsolódó kérdésem. Említettük 
alelnök úrral a nyíregyházi tervet, ami nagyon jól láttatná, és egy kicsit segítené is azt, hogy 
önmagában az egész Wekerle-terv is megteremtse azt a közös tudást, hogy milyen irányban 
szeretnénk a fejlesztésekben menni. Az, hogy van egy iroda, biztosan fontos, de még egyszer 
kérdezem, hogy támogatják-e, hogy egy ilyen projekt megvalósuljon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen.  
Én is konkrétan mondanám, tehát nem szakmai támogatást szeretnénk kérni, mert azt 

majd a szervezők el fogják dönteni, hogy kit hívjanak meg, milyen témákat tűzzenek ki, nem 
erről van szó, nem erre vonatkozott a kérdés. Egyébként ez nemcsak magyar-ukrán 
viszonylat, mert Nyíregyházán a minden szomszédos országgal való gazdasági kapcsolat 
lenne a téma, nemcsak Szabolcs és Kárpátalja. 

A másik kérdés az összegszerűség. Például most a magyar-román interregionális 
pályázatban 52 millió euró van kiírva 4-4 megyére. Ez a 410 millió forint másfél millió euró 
sincs, és ez az egész stratégiának a komolyságát kérdőjelezheti meg, mert ez semmi. Az 52 
millió euróban vannak útfejlesztések stb., de annak a vállalkozásfejlesztési része is több mint 
ez az egész. Viszont a másik szempont, pozitívan nézve, hogy ez a 400 millió nem fog 
felmenni 40 milliárdra, de ha a stratégiát komolyan gondoljuk, akkor a forrást is gondoljuk 
komolyan, mert ez így nem komoly.  

Ugyanakkor nem tudom, hogy a stratégiakészítők felvették-e a kapcsolatot, 
figyelembe vették-e például a Magyar Fejlesztési Bank intézményrendszerét. Ott van a 
Regionális Fejlesztési Holding, melynek mindegyik régióban van szervezete, nem tudom, 
hogyan állnak most pénzügyileg, de kis- és középvállalkozásokat finanszíroznak, és itt lehetne 
például egy kitűzött cél a határmenti együttműködés, mert akár Szombathelyen, akár 
Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett vagy Szegeden itt vannak az RMT-k, és ez egy kérdés, ez 
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egy lehetőség. Továbbá ott van a Corvinus Rt., nem tudom, mit csinál, de szerintem soha nem 
azt csinálta, amit kellett volna az elmúlt húsz évben, de ennek a szervezetnek az lenne a 
feladata, hogy határon túli befektetéseket finanszírozzon. Itt vannak a Regionális Fejlesztési 
Holding RFT-i is, akiknél ebben a projektfinanszírozásban összekapcsolódik minden, ugyanis 
egy projektnél nézik a pályázati lehetőséget, nézik a fejlesztési terveket, nézik a 
finanszírozást. Tehát ott mindig partner egy kereskedelmi bank, ahol konkrétan merülnek fel a 
dolgok, konkrét ügyekben. Ennek a forrásrendszerét is össze kellene kapcsolni, mondtam, 
hogy a kulcsszó az összekapcsolás, mert ha elmennek egymás mellett a dolgok, annak nem 
lesz éle.  

A másik, amit én is kiemelnék, hogy 3 évre már nem érdemes. Olyat, amit nem tudunk 
az idén elkezdeni, és nem lesz egy olyan eredménye, ami az egész programot hitelesíti, akkor 
lehet, hogy abba nem is szabad belekezdeni. Kérdezzük meg a vállalkozókat, mert nem úgy 
fogják fogadni, mint ahogyan mi azt várjuk. Tehát mindenképpen kellenek a stratégiai 
szempontok, a fejlesztési célok, az elképzelések, de ha annak konkrét haszna nem lesz ebben 
az évben, vagy egy éven belül, akkor azt senki nem fogja komolyan venni, én erre szeretném 
felhívni a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár Ferenc képviselő úr. 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Egy kérdésem volna. A tulajdonhoz való 

hozzájutás támogatásáról nem mondtak semmit a válaszukban. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Kőszegi képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Szeretném a jelenlévő kormányképviselőket felkérni arra, hogy ha még eddig nem 

készült felmérés, akkor nagyon gyorsan kellene egy felmérést készíteni, hogy a 
magyarországi önkormányzatok közül kiknek vannak közvetlen, konkrét gazdasági 
kapcsolatai vagy érdekeltségei a határon túli területeken. A mi példánkat hadd mondjam: 
Dabas egy alig 17 ezres kisváros, és megvásároltunk Baróton egy panziót, ami szerencsére 
nem arra a sorsra jutott, mint az esztergomi ingatlan Vargyason, hanem ez az ingatlan 
működik, közvetlenül négy embernek adunk munkát, és közvetett módon még legalább másik 
4-5 embernek, beszállítóknak, vendéglátósoknak. Hogyha azok az önkormányzatok, amelyek 
most már erejükön felül kiveszik a részüket ebből a munkából, és partnerre találnak a 
kormányban, a kormányzat valamely szervében, és együttműködve ehhez még hozzá tudunk 
adni valamit adni, akkor ezt meg lehet sokszorozni, és én ezt szeretném kérni, illetve 
javasolni.  

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az autonómiatörekvés egyre 
erősödik, hál’ istennek, és most már megalakult ebben a bizottságban is az autonómia 
albizottság, ezzel is kifejezésre juttattuk azt, hogy mennyire fontos, mennyire elsőszámú 
célkitűzés. Az autonómiát elérni vagy kivívni, szerintem a gazdasági erősödés nélkül nem 
lehet, azt meg kell erősíteni. A székelyföldi autonómia kivívása - ami a legközelebb van - 
csak úgy érhető el, hogyha gazdaságilag a magyarság, a magyar közösség rendkívüli módon 
megerősödik a közeljövőben, illetve hogyha az autonómiát sikerül kivívnunk, akkor 
bármilyen, akár kulturális, politikai, akármilyen autonómiát harcolunk ki, a helyben maradás 
és az autonómia érvényre jutása komoly akadályokba fog ütközni, hogyha ez nem párosul 
gazdasági gyarapodással, erősödéssel. Tehát nagyon fontos lenne ezt a kettőt, a politikai célt 
és a gazdasági érdeket, a gazdasági célokat összekötni, összekapcsolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnökhelyettes úr! 
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Válaszadás 
KEREKES GYÖRGY elnökhelyettes (Nemzeti Külgazdasági Hivatal): Elnézést, hogy 

eddig talán több szó esett a tervről, és kevesebb az operatív ügyekről, de valahogy ez tűnt 
logikusnak. Viszont a kérdések alapján azt azért szeretném elmondani, hogy milyen 
eredmények vannak mögöttünk, ami nem feltétlenül kizárólag a Wekerle-tervből következik, 
hanem abból a működésből, amit például a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, mint például a 
cégekkel közvetlen kapcsolatban álló operatív szervezet tudott nyújtani. A tavalyi évben - ezt 
főleg Szabó képviselő úrnak mondom -, az első borítékban valóban, lehet, hogy az volt, hogy 
szervezzük át, de a második borítékban az volt, hogy azonnal érjünk el eredményeket. Amiket 
mondtam eszközöket, már a tavalyi évben is működtek, ezért tavalyi eredményeket tudok 
konkrétan mondani.  

13 nagy kiállításon vettünk részt a régióban Ungvártól Újvidékig, és 78 üzletember-
találkozónk volt összesen 2398 résztvevővel. Többnyire emlékszem a számokra fejből, de 
lehet, hogy ez egy-két százzal odébb van a pontos szám, az viszont biztos, hogy 141 millió 
euró direkt, csak a programoknak köszönhető exportnövekedésről számoltak be a cégek a 
saját bevallásuk alapján. Lehet arra hivatkozni, hogy ez kevés vagy sok, mi a résztvevő cégek 
árbevételéhez viszonyítottuk, és általában körülbelül 10 százalékos exportbővülést jelentett ez 
a mi programjainkon résztvevő, a velünk kapcsolatban lévő kkv-knak. 

Ami szintén örvendetes - szintén Romániáról van szó -, hogy a 2009-2010-es években 
csökkent a román-magyar vegyesvállalatok száma, de 2011-ben ez ismét tízezer fölé került, 
az általam ismert adat, hogy 10.230 ilyen bejegyzett cég van, de inkább a növekedés, nem is a 
konkrét szám a lényeg, és ezek nagy része valamiféle tőkekihelyezési céllal jött létre. Az 
egyértelmű, hogy az a kkv-kör, amelyikkel foglalkozunk, itthon sincsen túltőkésítve, itthon 
sincsen nagyon jó helyzetben, tehát biztos, hogy nagyon sok olyan privatizációs lehetőség van 
Szerbiától Kárpátaljáig, amiről a magyar cégek lemaradnak. Ugyanakkor nagyon sok olyan 
céget tudunk, akik élnek ezekkel a lehetőségekkel, viszont közülük nagyon sokan rejtekeznek, 
egyszerűen azért, mert vagy a tőkekihelyezés együtt jár itthoni munkahelycsökkentéssel, vagy 
nem szeretnék, ha össze lenne kapcsolva a két vállalkozás.  

Szerbiára jellemző, hogy azért hoznak létre magyar cégek szerb leányvállalatot, vagy 
vásárolnak meg szerb cégeket, mert egy olyan lehetőség van itt, hogy Oroszországba 
vámmentesen tudnak exportálni, és ezt nagyon sokan kihasználják, és ez áttételesen magyar 
adóforintokat is generál. Innen Magyarországról nem azt mondom, hogy lehetetlen, de 
nagyon nehéz orosz piacra exportálni, és Szerbiából ez a szerb cégen keresztül sokkal 
könnyebb, tehát nagyon sok ilyen ügyletről is tudunk. Mi igyekszünk azokat a cégeket 
segíteni ezek közül, akiknél ez a tevékenység nem jár az itthoni tevékenység 
megszüntetésével. Értelemszerűen a magyar kormányhivatal ezeket a cégeket kell, hogy 
támogassa, és ilyenek is akadnak szép számmal. 

Amit mondtam számokat, ez a nagyjából 80 program, ami az idén már 150 fölött lesz, 
a hivatalnak ez a kapacitása, és ehhez jön hozzá a kereskedelemfejlesztési pályázat, ami 
szintén 400 millió, de nem összekeverendő a főosztályvezető úr által említett 412 millióval. 
Ennek is egy nagy része ebbe a régióba megy, mint ahogyan az általunk nyújtott szakmai 
programokra szánt költségvetés is tulajdonképpen 40 százalékban ezt a régiót célozza. 

Még egy dolgot szeretnék kiemelni. Itt az RFH került például szóba, velük 
folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és tárgyalunk arról, hogyan tudnánk jobban 
együttműködni. Az MFB-s konstrukciókat, az Eximbank-, Mehib- és egyéb konstrukciókat is 
folyamatosan, személyes tanácsadáson keresztül a cégekhez eljuttatjuk, ugyanakkor az tény, 
hogy sok visszajelzésünk van arról, hogy ezek a konstrukciók nem igazán érhetők el a 
klasszikus és ebben a régióban érdekelt kkv-k számára. 

Még egy mondat, hogy ha itt alelnök asszony és alelnök úr nyíregyházi projektjéről 
van szó, mi nagyon szívesen támogatnánk ezt, és ha megengedik, a hivatal részéről 
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megkeresnénk önöket, hogy a részletekről beszéljünk. Hogyha a polgármester úr gondolja, 
akkor esetleg a nyíregyházi kollegánkon vagy más módon felkeresnénk, és biztos, hogy 
tudunk támogatást nyújtani, más hasonló programok esetén is van ilyen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr! 
  
VAGÁCS ISTVÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a felajánlást, mert a főosztály konkrét pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. A 
szakmai tudást úgy értettem, hogy egy olyan, akármelyik térségben, ahol a képviselő urak egy 
vállalkozói fórumot megszerveznek, ahol be tudja mutatni a Mehib és az Eximbank a 
termékeit. Addigra kinevezésre kerül remélhetőleg a miniszteri biztos, ő talán megengedi 
nekem, hogy elmondjam, hogy ő tervez roadshow-t az egész országban a Wekerle-tervről, 
hogy ennek tárgyiasulását be tudja mutatni, hogy hol vannak a lehetőségek.  

Abban nem tudunk segíteni, hogy a vállalkozások célját mi találjuk ki. Nekik először 
meg kell határozniuk azt, hogy mi a céljuk, ahhoz tudunk mi szakmai támogatást nyújtani, 
hogy ezt hogyan tudják elérni az intézményrendszeren keresztül. Hadd hangsúlyozzam a 
Külgazdasági Hivatal részéről a személyes kapcsolat jelentőségét. Ismerem a hivatal 
működését, a kollégák tényleg név szerint ismerik az ügyvezetőket, látszik a 
kereskedelemfejlesztési pályázat bírálóbizottsági ülésein, hogy megvan ez az élő kapcsolat. 
Hasonlóképpen van ez a Kárpát Régió Üzleti Hálózatnál is, és ez a fontossága ennek, hogy ha 
van egy helyben élő, a helyi gazdasági viszonyokat ismerő kolléga, a helyi viszonyokat 
ismerő kollégához, ha egy magyar cég bekopogtat, hogy én ezt és ezt szeretném, akkor az 
óriási segítség, ezért a személyes kapcsolat fontosságát, a fórumokat hadd hangsúlyozzam 
még egyszer, amelyek folyamatban vannak. Tehát a hivatal ezeket folyamatosan működteti, 
és koncentráltan, ha ezek a tudásfázisok a vállalkozóknak átadásra kerülnek, ebből jó dolog is 
kisülhet.  

Megvizsgálni, hogy az önkormányzatok milyen tulajdonviszonyokkal rendelkeznek, 
ez nagyon jó ötlet. Vannak részleges felméréseink, közműcégekben hallottuk, meg a 
hulladékhasznosításnál, de egy átfogó tanulmány elkészítése, illetve ennek ösztönzése is jó 
ötlet. Az előzőekben említett önkormányzati szektort nem emeltük ki külön, de nagyon jó 
ötlet, úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem tegyünk lépéseket. Köszönöm a felvetést. 

 
ELNÖK: Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen.  
Bocsássanak meg, nem kötözködni szeretnék, csak szeretnék ezen a szimbolikus 

területen túllépni, és arra az egyre még mindig nem kaptam választ, hogy mikorra tervezik, 
mikor indul a hároméves akcióprogram. 

 
VAGÁCS ISTVÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Wekerle-

terv alapjában véve, igazodva az európai uniós tervezési időszakhoz, a 2014-20-ig terjedő 
időszakra határozza meg ezeket a stratégiai célokat. Az intézkedési terv előkészületeit 
elkezdtük, az elfogadás után azonnal elkezdődhet, indulhat ez elvileg jövőre már, de 
igazodnia kell a stratégiához az intézkedési tervnek. A dolgok megvalósulása folyamatban 
van, de nem tudom most pontosan megmondani ezt az időpontot. 

 
HORKAY NÁNDOR elnök (Nemzeti Tervezési Hivatal): Én szívesen válaszolnék 

erre a kérdésre alelnök asszonynak.  
Nyilvánvalóan, ha a kormányzat megpróbál belépni egy teljesen új téren, azaz 

megpróbál gazdaságfejlesztést eszközölni a határon túli magyar térségekben, amit korábban 
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az ITDH, most az HITA a konkrét vállalkozások szintjén végez, ennek alapvetően két szintje 
lehet, egy kormányzati szint és egy vállalkozásösztönzési szint. A vállalkozásösztönzési 
szintű tevékenységet ellátja folyamatosan a kormány most is a Nemzeti Külgazdasági 
Hivatalon keresztül, de a kérdés az, hogy tud-e az állam, és van-e hozzá erőforrása, hogy 
belépjen konkrét, úgymond nagyobb összeggel.  

A román példát néztük korábban, a román állam a románbarát kisinyovi kormányt 
körülbelül 100 milliós támogatásban részesítette. Ha most ezt átfordítjuk magyar részre, 29 
milliárd forintot tolnak bele a moldáviai fejlesztésekbe. Az a kérdés, hogy Magyarországon 
van-e 29 milliárd forint konkrét határon túli fejlesztésekre kormányzati szinten, ez a nagy 
kérdés, és azt gondolom, és ez a közös felelősség.  

Én azért örültem, amikor a konkrétumokat fölvetették, mert a problémák sokszor 
abban vannak, amit a főosztályvezető úr is jelez, hogy nincsen anyagi forrás, amiből bármit is 
tudna eszközölni, támogatni egy rendezvényt, vagy adott esetben egy tanulmány 
megrendelését nem tudja megtenni. Az a közös kormányzati és parlamenti felelősség, azt 
gondolom, hogy tudunk-e a gazdaságfejlesztési célok mögé konkrét forrásokat rendelni.  

Mi tavaly az erdélyiekkel azon lobbiztunk, hogy legalább legyen 2 milliárd forint a 
magyar költségvetésben, a 15 ezer milliárdos főösszegű magyar költségvetésben, hogy 
lehessen támogatni mintaértékkel, pilot jelleggel erdélyi magyar gazdaságfejlesztést 
kormányzati oldalról, román-moldáv mintára, és sajnos nem sikerült elérnünk, mert egyetlen 
képviselőnk sem volt egyik oldalon sem, aki egy módosítót beadott volna, hogy a Wekerle-
terv vagy bármelyik terv mögé legyen egy x összeg betéve. Nagyon fontos ezt megérteni, 
hogy közös a felelősség, ebből nem lehet kibújni. 

Túl a szimbolikus téren, hogy tudunk-e, mert amit most teszünk, az semmi más, 
minthogy a kulturális és nyelvi megmaradást szolgáló eszközeink vannak. Ez a körülbelül 10-
12 milliárd forint van éves szinten, és ezen kívül más eszközünk nincsen, csak az európai 
uniós forrás, a határon átnyúló magyar programok, ahol vannak projektek. Több nincsen. A 
magyar állam a teljes politikai és szakmai elitjével nem végez konkrét gazdaságfejlesztési 
tevékenységet, és ehhez költségvetést sem rendel hozzá. Ha ezen önök akár egy módosító 
javaslattal tudnak segíteni, akkor az segíti a határon túli magyar gazdasági közösség érdekeit, 
ezt szeretném jelezni.  

A legutóbbi MÁÉRT-értekezleten és a februári Mikó Imre-terves bemutató 
értekezleten is jeleztem, hogy akár egy törvényt is lehetne hozni, ami már a tisztelt 
politikusok felelőssége, de egy törvényt is lehetne hozni a nemzeti társadalmi 
felelősségvállalás biztosítására. Például minden egyes hivatal és kormányzati szerv a 
költségvetésének az egy százalékát költse konkrétan határon túli magyar célokra. Hivatali 
elnökként - én most januárban kezdtem a tevékenységemet - jeleztem már februárban, hogy 
egy főt fel fogok venni, aki az erdélyi Mikó Imre-terv támogatását végzi, tehát az egy 
százalékomat, a hivatalból az egy fő státuszt be fogom áldozni erre. Kértem erre a vezető 
kollégákat is, hogy minden vezető kolléga, aki ott van, tegye ezt meg a saját szervezete 
esetén, hogy saját erőforrásainak egy százalékát fordítsa határon túli magyar fejlesztések és 
programok támogatására. Ez egy közös politikai tevékenység lehet, ha egy ilyen törvény 
születhetne, amelyben az egy százalékról rendelkeznek a politikusok, és a hivatalnak ezt 
kötelező lenne ilyen célokra felhasználnia. Röviden ennyi. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Nagyon rövid leszek. Elnök úr, ön a Nemzeti Tervezési Hivatal elnöke. Megmondom 

önnek őszintén, lehet, hogy ez az én butaságom, vagy tudatlanságom, de én nem is tudtam, 
hogy egy ilyen hivatal létezik, és ön azzal vádol minket, hogy nem nyújtunk be módosítókat. 
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Tessenek megkeresni minket, vagy tessék szólni a feletteseinek, a miniszter úrnak, vagy 
akinek kell, de minket ilyenekkel vádolni, hogy nem nyújtunk be módosító indítványokat, 
nem lehet, mert én nem is tudtam, hogy önök léteznek.  

 
HORKAY NÁNDOR elnök (Nemzeti Tervezési Hivatal): Elnézést képviselő úr, én 

nem vádolni kívántam, hanem azt mondtam, hogy van egy közös politikai felelőssége 
mindenkinek, nekünk is, mint szakpolitikai és egyébként politikai törvényhozóknak. Abban 
egy döntést kell meghozni Magyarország vezetőinek, hogy a magyar határon túli 
gazdaságfejlesztést milyen formában kívánja támogatni a vezetés, és ebben azt hiszem, közös 
partnerek vagyunk.  

Mivel január óta működő hivatal vagyunk, jelenleg felállás alatt áll a hivatal, az első 
lehetőség erre a februári bemutatón történt, én akkor meg is tettem ezt, és azóta is 
folyamatosan megteszem a kétoldalú egyeztetéseken. Akár azt is mondhatom, hogy ez egy 
felhívás volt részemről a táncra, ezt meg lehet tenni, és egy költségvetési módosító indítványt 
szívesen várunk. Mi is meg fogjuk tenni ezt a mi oldalunkról a Nemzetgazdasági 
Minisztérium irányába, hogy lehetőség szerint legyen megfelelő forrás hozzárendelve a 
Wekerle-terv megvalósításához. Ezt mi nyilván előterjesztés formájában tehetjük meg a 
hivatal részéről, és ezt meg is fogjuk tenni a nyár és az ősz folyamán, de az önök támogatására 
is számítunk, hogy támogassák ezt a célt költségvetési módosító indítványaikkal.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy a parázs vitát nyilván az is kiválthatta, hogy 

egyrészt 35 fok van, másrészt a két ellenzéki képviselő nincs itt, és nekünk át kell venni azt a 
szerepet is. (Derültség.) (Jelzésre.) Csóti képviselő úr! 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Csak örömömnek szeretnék kifejezést adni, hogy az egy százalék itt elhangzott, de 

mintegy 15-18 évvel ezelőtt - már nem tudom pontosan - többedmagammal, ha jól 
emlékszem, Németh Zsolttal és Surján Lászlóval javaslatot tettünk erre, hogy a magyar 
költségvetés egy százalékát mindig fordítsák a határon túli magyar nemzeti közösségek 
céljaira. Úgyhogy a gondolattal messzemenően egyetértek, gondolom, az egész bizottság is, 
bár a realitása egy másik kérdés, de erről beszélni kell.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Hadd ragadjam meg az alkalmat, és zárjuk le a napirendi pontot. Szeretném 

megköszönni előadóinknak a mai tájékoztatást, és további jó munkát kívánunk! Kérem, 
éljenek azzal a lehetőséggel, mi a koordinációban segítünk, illetve a költségvetési törvénynél 
még van lehetőségünk arra, hogy akár egyénenként, képviselőnként, akár bizottsági módosító 
indítványokat el tudjuk juttatni ehhez, és ebben számítunk az önök segítségére is. Köszönjük 
szépen. További jó munkát kívánok! 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7469. szám) (Szabó Vilmos (MSZP) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a második napirendi pontunkra, a Bethlen Gábor Alapról 
szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra, melyet Szabó 
Vilmos képviselőtársunk az MSZP részéről nyújtott be. Szeretném üdvözölni a napirendi 
pontnál Nagy Bercel urat a KIM-ből, és megkérdezem Szabó képviselő urat, van-e 
kiegészítése. 
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SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, rövid lehetek, hiszen azt célozta az előterjesztésem, 

hogy mivel előállt egy olyan helyzet, miszerint a törvényben előírt kötelezettségének a 
Bethlen Gábor Alap nem tudott eleget tenni, és hogy ne álljon fönn ez a helyzet, ezért tettem 
javaslatot arra, hogy kerüljön meghosszabbításra ez az időszak, amíg ezt a beszámolót a 
kormány elkészítheti, illetve a parlament elé terjesztheti. Erről szól, ezt szerettem volna 
megtenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom titkárságvezető úrnak a szót. 
 
NAGY BERCEL titkárságvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok a javaslattal kapcsolatban 
mondani. Köszönettel vettük a segítő, támogató szándékú törvénymódosító javaslatot 
képviselő úrtól. Az elmúlt egy év tapasztalatait leszűrve készült egy komplexebb módosító 
csomag a BGA-törvényhez, és abba ezt a módosító javaslatot is beépítették a jogász kollegák. 
Ennek a tárcán belüli egyeztetése napokon belül megkezdődik, és hamarosan benyújtásra 
kerül. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki szólni? Szabó képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Egyrészt köszönöm szépen a nyitottságot, el is fogadom, 

sőt azt gondolom, nyilván érdekes és fontos a tapasztalatok alapján, ha előkészítenek más 
módosításokat is. Elég sok kritikával éltünk az ellenzéki oldalról, ezért a szocialista párt 
képviselői kíváncsian várják, hogy mik lesznek ezek. Egészen konkrétan, ha ez így van, 
ahogy titkárságvezető úr elmondta, hogy be tudják építeni, és elfogadják, azt kérem tisztelettel 
az elnök úrtól és a bizottságtól, hogy ebben az esetben tekintsen el a szavazástól, és amikor 
idehozza a kormányzat a módosító csomagot, akkor térjünk erre vissza. Nyitott vagyok erre a 
megoldásra is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Nem keltem ma bal lábbal, de két kérdésem lenne. Az 

egyik, hogy mikor kerül be ez a módosító csomag, és hogy ugyanezzel a javaslattal kerül-e 
be, mint amit Szabó képviselőtársam tett, hiszen ebben egy június 30. határidő van, és ma 
június 19-e van. Egyáltalán, ha ugyanez kerül be abba a csomagba, akkor azt fogják tudni 
teljesíteni? Annak nincs értelme, hogy olyan határidőt szabjunk, ami ugyan határidőt 
hosszabbít, de eleve teljesíthetetlen lesz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr nem vonta vissza, hanem… 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Nem vonom vissza, de alelnök asszonynak igaza van, 

viszont arról, hogy milyen dátum kerül bele, nyilatkozzon a titkárságvezető úr. Azt gondolom, 
ésszerűen azt a dátumot kell beletenni, és aszerint változik a dolog, de az már technikai 
kérdés. Tehát most csak annyit kérek, hogy ne szavazzon a bizottság erről, és hagyjuk ezt 
függőben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Titkárságvezető úr! 
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NAGY BERCEL titkárságvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Pontos dátumot nem tudok sajnos mondani, hogy mikor kerül benyújtásra. 
A tárcán belüli egyeztetés néhány napon belül, vagy már ma megkezdődik, és ennek 
megfelelően kerül be a dátum a módosító csomagba.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Szerintem fogadjuk el az indítványt, hogy ne szavazzunk erről a törvénymódosításról. 

Megköszönöm mindkettejüknek a segítséget a napirendi pontnál. 

Egyebek 

Egyebekben néhány dologról: a következő héten, 27-én kihelyezett ülést tartunk 
Révkomáromban, a Felvidéken. A végleges program még nem készült, ezért nem küldtük ki a 
képviselőknek, de napokon belül meglesz, és meg fogják kapni időben. Előreláthatólag az 
indulás 7 órakor lesz innen, az érkezés pedig negyed 9 körül. Koszorúzás lesz, utána 9 órakor 
kezdődik a bizottsági ülés, amely találkozókkal, egyebekkel együtt körülbelül 12 óra 30 
percig tart. A továbbindulást 14 óra körülire tesszük. Tennénk egy rövid túrát Udvard, 
Tardoskedd, Deáki és Alsószeli érintésével, ahol helyi és országos jelentőségű civil 
szervezetek vezetőivel találkozunk még, és valószínű, hogy az esti órákban Alsószeliből 
indulnánk vissza Magyarországra. Egy egész napos kihelyezett ülésre kell számítani, de 
természetesen a kollégák megkérdezik mindenkitől, hogy ki, hogyan képzeli el az utazását. 
Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

(Jelzésre.) Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen.  
Elnök úr, ha szabad kérnem a figyelmet, három dologról szeretnék beszámolni a 

tisztelt bizottságnak. Egyrészről az elmúlt héten, ahogy jelezte ezt Kalmár képviselőtársam, a 
Kárpát-medencei újságírók szervezetének egy összejövetelén voltunk Délvidéken, Topolyán. 
Körülbelül 30 szervezet vett részt ezen, ahol elhatározta ez a szervezet, hogy egy 
médiastratégiát épít, amelyben a médiatámogatást, a médiaregisztert - melyben nagyon 
előrehaladottak - és a médiatisztást tűzték napirendjükre, s egy nyilatkozatot is elfogadtak. Ezt 
majd körbe fogom küldeni, illetőleg a titkárságnak átadom, mert szerintem érdemes 
áttekinteni ezt az összefogást, amit tettek. A bizottság üdvözletét is átadtuk egyébként az 
összejövetelen. 

A másik kérdés, amelyről szeretnék beszámolni, hogy a tegnapi napon diaszpóra 
gyűjtemények ügyében tartottam - elnök úr jóváhagyásával és egyetértésével - egy 
koordinációs összejövetelt, ahol 19 szervezet vett részt. Azt sajnálattal kell elmondanom, 
hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem küldött ki képviselőt, illetőleg a Történeti 
Levéltár, amely ráadásul a parlamenthez tartozik, szintén nem küldött képviselőt. Ami a célja 
volt ennek az összejövetelnek, hogy mindazokat a gyűjteményeket, hagyatékokat, amelyek a 
diaszpórában fellelhetők, és félő, hogy enyészeté lesznek, ugyanakkor nemzeti kincset 
képviselnek, próbáljuk meg koordinálni, hogy ezeknek mely része az, amelyik ott marad, 
vagy ami hazahozatalra kerül, illetőleg mi történjen ezzel. Azért is fontos ez a kérdés, mert 
szeptemberben, a Kufstein-konferencián, amelyik a nyugat-európai magyarság összejövetele 
lesz, ott pontosan ez lesz a téma, úgyhogy ebben szerettünk volna a kormánynak is segítő 
kezet nyújtani, hogy legyen mit mondani ezen a konferencián, mert ez közös érdek. 

A harmadik kérdés, amiről szeretnék tájékoztatást adni, hogy az elmúlt héten Kalmár 
képviselőtársam is, de lehet, hogy több képviselőtársam is kapott a bizottságban a Rovás 
Alapítványtól, ahol a Rovás Alapítvány tájékoztatást ad arról, hogy valamennyi politikai párt 
frakcióvezetőjéhez fordultak 2012. január 18-án. Csak feltételezem, hogy nem kaptak választ 
senkitől, ezért fordultak hozzánk, hogy egy képviselői rováskört szeretnének létrehozni. Én 
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szeretném, elnök úr, ha nemcsak személyemben terhelne annak a felelőssége, hogy ebben 
részt veszünk-e, vagy sem, ezért jó lenne, hogyha ebben a bizottság kialakítaná a maga 
álláspontját, és lehetőség szerint, ha úgy gondoljuk, hogy igen, akkor valakit a bizottság 
delegálna. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb? Kalmár képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Alelnök asszonynak a rovásírással 

kapcsolatos mondandójához szeretnék hozzászólni. Hozzátenném, hogy engem felhívott ez az 
úriember telefonon, és mondta, hogy ők a rovás kultúrával foglalkoznak alapítványi szinten, 
és az alapítvány körül szeretnének kialakítani egy tanácsadó testületet, és képviselők is 
volnának ebben a tanácsadó testületben. Ha szükséges, és úgy gondoljuk, akkor ő szívesen 
eljön ide, és elmondja az elképzeléseit. Alelnök asszonnyal beszéltük, hogy nem volna jó, ha 
mindenkit megkeresnének külön-külön, hanem a bizottság esetleg delegáljon valakit oda, 
hogy ne egyéni képviselői megmozdulás legyen, hanem egy szervezett valami. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszatérünk rá. Tájékozódunk, hogy kik ezek, honnan indulnak 

és hová mennek.  
(Jelzésre.) Csóti képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr.  
Egy új téma, ha ezt lezártuk, hogy Kalmár és Kőszegi Zoltán képviselőtársaink a 

bizottsági ülés elején látszólag nézeteltérésbe keveredtek, véleménykülönbségben voltak az 
etnikai alapú és az érték alapú politizálásról. Erdély vonatkozásában, szeretném leszögezni, én 
úgy látom, hogy nincs érték alapú különbség a három politikai tömörülés között, a hogyanban 
van alapvető különbség, és személyi ellentétek vannak, mondjuk meg őszintén. Úgy 
gondolom, hogy az igazság valahol kettejük között van, de közelebb Kalmár Ferenchez, mert 
csak egy teljes körű összefogással és etnikai alapon lehet nemzetpolitikai célkitűzéseket 
megvalósítani az elcsatolt területeken, és természetesen ez nem zárja ki, sőt magába ötvözi az 
érték alapú politizálást. Azt hiszem, ezzel nincsen probléma. A szerencsés eset az, és erre 
kellene törekedni valamennyi elcsatolt területen, hogy gyűjtőpártok legyenek, amelyek a 
választásokon együtt lépnek fel, és ezen belül a hogyanban és esetleg ideológiai kérdésekben 
is lehetne különböző kérdéseket felvetni, a négyéves képviseleten belül képviselhetnek más 
politikai álláspontot.  

 
(Az elnöklést Szili Katalin, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
Ebből kiindulva én arra gondolok, hogy van egy nemzetpolitikai stratégia, mely 

megszületett a közelmúltban itt Budapesten, de úgy látom, hogy a határ mindkét oldalán a 
fejek nagy részében, jelentős részében a hogyan kérdésére nincsen válasz. Tehát a célkitűzés 
megvan, de a hogyan kérdésére vagy nincs válasz, vagy nagyon eltérőek ezek a válaszok. 
Ezért javasolom az elnökségnek, hogy a második félévi programunkba vegyünk fel egy olyan 
tematikus ülést, amelyen azt vizsgáljuk meg, hogy a magyar nemzetpolitikai célkitűzések 
megvalósításának melyek a feltételei, és javaslom, hogy egy zárt ülésen vitassuk ezt meg 
abból az anyagból kiindulva, amely már megszületett - amelyen lehet akár módosítani is -, 
hogy ezek a célkitűzések milyen feltételek mellett valósulhatnak meg. Ide tartozik a most 
megbeszélt anyagi, pénzügyi háttere a határon túli magyar nemzeti közösségek támogatásának 
is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Természetesen elnök úr nevében és valamennyiünk nevében is mondhatom, hogy ez 
egy abszolút támogatható cél. Szerintem október magasságában fogunk tartani egy ilyet, és a 
második félévi tervezetünkbe, a munkatervünkbe ezt fel fogjuk venni, úgyhogy arra kérem 
Szilágyi Péter urat, a titkárság vezetőjét, hogy ezt tartsuk a fejünkben, amikor összeállítjuk a 
javaslatot. 

Kérdezem, hogy van-e egyebekben valami más. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
köszönöm szépen. További szép hetet kívánok mindenkinek! Szép napot! Keveset 
tartózkodjanak képviselőtársaim a 36 fokban. Jó munkát! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 59 perc)  

 
  

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


