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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés 
munkatársait, meghívott vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit, és köszöntöm 
a napirendi pont előadóját, Szijjártó Péter miniszter urat és Dux László 
főosztályvezető urat. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Képviselőtársaim a törvényi 
előírásnak megfelelően időben megkapták a mai napi napirendi javaslatomat. Két 
napirendi pontot javasoltam. Az 1.: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
éves meghallgatása. A 2. napirendi pontunk zárt ülés keretében nagykövetjelölt 
meghallgatása. Az előterjesztő Mikola István államtitkár.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. 
Ki az, aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta. Köszönöm szépen.  

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához, 
amely Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr éves meghallgatása. Tisztelt 
Bizottság! A miniszter urat kinevezése előtt együttes bizottsági ülés keretében tavaly 
szeptemberben hallgatta meg a bizottságunk. Az azóta eltelt időszak változást hozott 
az uniós ügyek kormányzati koordinációjában, például vitanapra került sor a TTIP-
tárgyalásokról, aztán az új Európai Bizottság első bővítési csomagja is napvilágot 
látott, de kétségtelen, hogy az első számú kérdést a menekültáradat kezelése, ezzel 
együtt Európa biztonsága és jövője jelenti.  

Tisztelt Miniszter Úr! Bizottsági szokásunknak megfelelően kérem, hogy egy 
rövid expozéban számoljon be a miniszter úr az éves munkájáról. Szeretném 
bizottságunkat is tájékoztatni, hogy mi az Európai ügyek bizottsága vagyunk, ezért 
kérem miniszter urat is, hogy elsősorban az európai politikákra fókuszáljon. A 
miniszter úr előadása után megnyitom a vitát, akinek kérdése, véleményem van, 
elmondhatja, összegyűjtjük a kérdéseket, és visszaadom a szót a miniszter úrnak. 
Tessék parancsolni, miniszter úr! 

Szijjártó Péter tájékoztatója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat. Ez már a negyedik 
bizottsági meghallgatásom a héten, és mindenütt próbáltam arra a területre 
koncentrálni, amellyel az adott bizottság foglalkozik, ezek után a Külügyi 
bizottságban az volt az első számú kritika, hogy a külgazdasági kérdésekről nem 
beszéltem. Ezért aztán most nagyon örülök, hogy az elnök úr erre felszólított, ezért, 
ha esetleg kritika érkezik, hogy csak európai ügyekről beszélek, akkor majd az elnök 
úrhoz átcímezzük azokat a kritikákat.  

Viszont elnök úr egy levélben azt kérte tőlem, hogy a magyar külpolitika elmúlt 
egy évét európai szempontból részletezzem önöknek, ezt szívesen megteszem. Kért 
információkat az európai beruházási terv kapcsán, információkat a TTIP kapcsán és 
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az európai bővítés- és szomszédságpolitika ügyében. Ezeket igyekszem egyben 
adresszálni, ha megengedik a tisztelt képviselőtársaim. 

Kicsit több mint egy éve találkoztunk, amikor önök kitüntettek a bizalmukkal, 
és megszavazták azt, hogy miniszter, illetve miniszterjelölt lehettem, amit hálásan 
köszönök önöknek, és remélem, hogy többen vannak önök közül, akik ezt még mindig 
nem bánták meg. (Derültség.) 

Az elmúlt egy esztendőben, amióta nem találkoztunk, azt tudom önöknek 
mondani, hogy Európában minden megváltozott. Európában most már semmi nem 
olyan és semmi nem is lesz olyan, mint volt korábban, tekintettel arra, hogy az 
Európai Unió történetének legsúlyosabb kihívását éljük meg jelenleg. Ma már 
szerintem az sem túlzás, ha kijelentjük, hogy az Európai Uniónak, sőt magának 
Európának a második világháború lezárása óta még soha nem kellett annyi és olyan 
súlyú kihívással szembenéznie egyszerre, mint most. S maguk ezek a tények 
szerintem alapvetően bizonyították, bizonyítják, hogy igenis szükség volt, szükség van 
egy új típusú külpolitikára, amely az új típusú világrendben vagy 
világrendetlenségben, ezt kinek-kinek a saját gusztusára bízom, szóval az új típusú 
világviszonyok közepette hatékonyan tudja képviselni a magyar nemzeti érdeket.  

Mik ezek a kihívások? Mik ezek az európai kihívások, amikről beszélek? 
Először is a keleti szomszédságunkban az instabilitás egészen odáig vezetett, hogy 
kitört egy háború, Ukrajnában háború zajlik, ami mind Európa, mind Magyarország 
életét alapvetően befolyásolja. Aztán ott van a déli szomszédságunk. A déli 
szomszédságunkban rossz, elhibázott, téves koncepción alapuló nemzetközi politikai 
döntések sorozata nyomán annyira instabil helyzet jött létre, hogy az Európai Unió 
történetének legsúlyosabb bevándorlási hulláma indult meg, és ezekben a rossz 
nemzetközi politikai döntésekben, amelyek ezt az instabil helyzetet okozták, bizony, 
Európa is részt vállalt, még ha lehet is vitatkozni azon, hogy ki milyen súllyal vett 
részt ezekben a döntésekben, de Európa ott volt ezeknél a döntéseknél.  

Aztán harmadrészt itt van az a terrorfenyegetettség, amelyet régen csak a 
televízió képernyőjéről ismertünk a Közel-Keletről. Ma már a bevándorlási hullám 
egyik következményeként vagy legalábbis részint a bevándorlási hullám 
következményeként a terrorfenyegetettség az európai mindennapi élet része lett. (Dr. 
Józsa István megérkezik az ülésre.) 

Negyedik pontként szeretném idehozni az energiabiztonságot. Az 
energiabiztonság kérdésében semmifajta előrelépés nem történt az elmúlt egy 
esztendőben. A közép-európai térségben ez mindig egy rendkívül forró téma volt, 
sajnos, úgy tűnik, hogy az is marad. 

Ötödikként pedig velünk vannak továbbra is gazdasági típusú kihívások. 
Három számot szeretnék csak önöknek mondani, mert nem akarom külgazdasági 
irányba elvinni a vitát, hiszen azt hétfőn a Gazdasági bizottságban megtettük. Ma az 
Európai Unióban él a világ lakosságának 8 százaléka, az Európai Unióban állítjuk elő 
a világ gazdasági teljesítményének 15 százalékát, ugyanakkor a világ szociális jóléti 
kiadásainak 50 százalékát mi osztjuk szét Európában. Ez nyilvánvalóan egy hosszú 
távon fenntarthatatlan gazdasági helyzetet okoz, még közgazdásznak sem kell lenni, 
hogy valaki ezt belássa.  

Azt látjuk az elmúlt egy évben, hogy Európa képtelen volt normális választ adni 
ezekre a kihívásokra, és az európai politika sokkal inkább egy rituális öngyilkosság 
politikájához hasonlít, mert látványos, ugyanakkor káros, és veszélyezteti Európa 
biztonságát, és veszélyezteti Európa jövőjét is.  

Ami a gazdasági kérdéseket illeti, sajnos az Európai Unió lemaradt abban a 
globális versenyben, ami a regionális gazdasági integrációk között zajlik, és ennek 
egyik iskolapéldája sajnos pont a TTIP, amire volt kedves az elnök úr rákérdezni. A 
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transzatlanti beruházási és kereskedelmi megállapodás egy helyben topog, érdemi 
előrelépés néhány ajánlatcserén kívül gyakorlatilag nem történt. Az Európai 
Bizottság, az Európai Tanács mandátuma alapján, tárgyal, de inkább tárgyalgat, és 
rendkívül lassú a folyamat.  

Sajnos az Egyesült Államok viszont megkötötte a Csendes-óceáni partnerségről 
szóló megállapodást, ami nem jelent más, minthogy a világgazdasági teljesítmény 40 
százalékát létrehozó integráció jött létre, amiből Európa megint csak kimaradt.  

És ugyanígy azt láthatjuk, hogy Oroszország szervezi a maga regionális 
gazdasági integrációját, eurázsiai gazdasági unió néven. Látjuk azt, ahogy Afrikában 
az arab országok, az Öböl-menti országok egyre inkább törnek előre az 
együttműködés tekintetében. Mi azt látjuk, hogy Európa ebben a globális versenyben, 
amely a regionális gazdasági és kereskedelmi integráció között zajlik, lemarad. Ez 
szerintünk egy kedvezőtlen fejlemény, a transzatlanti szabadkereskedelmi 
megállapodás tárgyalására sokkal gyorsabban kellene sort keríteni, ugyanakkor 
természetesen azokat a magyar érzékenységeket figyelembe véve, amelyek egyébként 
döntő többségükben reflektálódnak az Európai Bizottságnak adott európai tanácsi 
tárgyalási mandátumban. 

Ami az energiabiztonságot illeti: itt egy egyértelmű kettős mércével 
szembesülünk. Európának az az érdeke, Közép-Európának elsősorban az az érdeke, 
hogy észak-déli infrastruktúrák jöjjenek létre, valamint, hogy a beszerzési 
forrásainkat tudjuk diverzifikálni és a beszerzési útvonalakat is tudjuk diverzifikálni. 
Ehhez képest azt látjuk, hogy az Európai Bizottság és néhány más barátunk 
nyomására a Déli Áramlat gázvezeték megépítése ellehetetlenült, arra való 
hivatkozással, hogy az megkerüli Ukrajnát, és hogy gazdaságilag nem fenntartható. 
Erre mit látunk? Az Északi Áramlat gázvezeték kapacitásának megduplázására 
vonatkozó szándékok kapcsán az Európai Bizottság behúzza a fülét, farkát, semmit 
nem szól, semmilyen hasonló kritikával nem illeti, mint a Déli Áramlatot, holott ez 
pontosan ugyanúgy megkerüli Ukrajnát, csak éppen nem délről, hanem északról. 
Ráadásul ez is vállalatok megállapodásán nyugszik, csak hát értjük, a Gazprommal 
nem az MVM és a Srbijagas, hanem a Gazprommal az E.ON, a Shell és az OMW 
kötött megállapodást. Ennyi a különbség a két projekt között. Felháborítónak tartjuk 
az Európai Bizottság kettős mércéjét ebben a tekintetben, és ezért is csatlakoztunk 
ahhoz a szlovák kezdeményezéshez, amelyhez több ország is csatlakozott Közép-
Európából, illetve a Baltikumból, amiben arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy a 
kettős mérce alkalmazását fejezze be. 

Itt hoznám be a bővítés kérdését, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, 
tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy az elkövetkezendő 
öt évben nem kerül sor az Európai Unió bővítésére. Szeretném mondani, hogy a 
magyar kormány részéről senki nem adott felhatalmazást ilyen nyilatkozat 
megtételére az Európai Bizottság elnökének. A lehető legmélyebben ellenezzük, és 
nem értünk egyet ezzel az állásponttal.  

Az Európai Unió bővítésére sort kellene keríteni minél előbb. Az Európai Unió 
bővítését mi az Európai Unió erejének egy fontos összetevőjeként és elemeként fogjuk 
fel. Szerintünk az Európai Unió akkor lesz erősebb, hogyha bővülni tud. És 
egyértelmű, hogy biztonságpolitikai érdek is a nyugat-balkáni térség integrációja. Mi 
itt élünk, a nyugat-balkáni térség szomszédságában; mi pontosan tudjuk, hogy milyen 
az, amikor a szomszédságunkban nincsen stabilitás és nincsen béke. Ehhez a 
stabilitáshoz és békéhez azonban, én azt gondolom, egyértelműen a leginkább és a 
leggyorsabban az európai és az euroatlanti integrációhoz vezető út vezet, ezért 
üdvözöltük egyébként Montenegró meghívását a NATO-ba. Ugyanakkor jelentős 
mértékben szeretnénk felgyorsítani, felgyorsíttatni Szerbia európai uniós integrációs 
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törekvéseit. Az idei esztendőben a lehető legtöbb tárgyalási fejezetet meg kellene 
nyitni.  

Macedónia esetében végre meg kellene kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat; és 
Bosznia-Hercegovinát, valamint Koszovót segítenünk kell abban, hogy az aláírt 
társulási és stabilitási megállapodásuk végrehajtása minél előbb meg tudjon történni. 
Macedóniáról majd egypár szót a migrációs válság kapcsán, ha megengedik, külön is 
szeretnék szólni. 

Ukrajna kapcsán annyit hadd mondjak el önöknek, hogy az Európai Unió, úgy 
tűnik, hogy egyetlen egy válaszban tud gondolkodni, ez pedig a szankciók válasza. 
Szeretném világossá tenni, hogy ez lehet, sőt, egészen biztosan komoly károkat 
okozott Oroszországnak. Arról már kevésbé beszélünk, hogy komoly károkat okozott 
Európának, és komoly károkat okozott Ukrajnának. Csak a magyar adatot hadd 
mondjam el önöknek. Az elmúlt körülbelül 1,5-2 esztendőben 3 milliárd dollárnyi 
magyar export kiesése történt - 3 milliárd dollár! És ez elsőre makrogazdasági 
adatnak tűnik, de a helyzet az, hogy ennek a végén cégek vannak. Tehát magyar 
vállalatok 3 milliárd dollárnyi exportveszteséget szenvedtek el a szankciós 
intézkedések és az arra adott restriktív döntések vagy válaszok miatt.  

Ezért én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy természetesen 
Magyarország mindig részese lesz a közös európai döntéseknek, tiszteletben tartjuk 
azokat, végre is hajtjuk azokat, de én azt egy legitim vitának tartom, hogy nézzük meg, 
hogy a közös európai döntések milyen eltérő károkat okoznak különböző európai 
uniós országoknak. Mert amíg átlagban nagyjából olyan 35-40 százalékos 
exportveszteséget kell, hogy elszenvedjenek az európai uniós tagországok, 
Magyarországon ez 50 százalékhoz közelít. Oroszország 2013-ban a második 
legfontosabb kereskedelmi partnerünk volt, most a 14., csak hogy érzékeltessem 
azokat a külgazdasági problémákat, amik származnak ebből az intézkedéssorozatból.  

Most arról nem is beszélek már, hogy a volt szovjet tagköztársaságok 
gazdaságára rendkívül negatívan hat az orosz gazdaság visszaesése, és ezért az 
odairányuló magyar export is jelentős mértékben visszaesőben van. Tehát 
folyamatosan új területeket kell keresnünk ezen exportpiacok kiváltására, ami azért 
egy bonyolult folyamat, mert nemcsak mi keressük ezeket az alternatív piacokat, 
hanem mindenki, aki az Európai Unióban veszít, sőt, maga az Egyesült Államok is 
keresi az alternatív piacokat. 

Ugyanakkor azt kell mondjam önöknek, hogy ezek a szankciós intézkedések 
semmilyen eredményt nem hoztak abból a szempontból, hogy a minszki 
megállapodások végrehajtásához nem vittek minket közelebb. Tehát a szankciók 
hatása az orosz gazdaság és az európai gazdaság számára való károkozás, de a minszki 
megállapodásokhoz nem vittek közelebb. 

Ugyanakkor még egyszer szeretném aláhúzni, mielőtt még bárki bármi 
másfajta interpretációt ad a dolognak: a minszki megállapodások végrehajtását 
elsődlegesnek tekintjük; Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett pedig 
kiállunk. Ugyanakkor legitim vitának tartjuk azt, hogy a közös európai döntések kinek 
milyen különböző károkat okoznak. 

Ami a bevándorlást illeti, tisztelt képviselőtársaim, ez Európa, az Európai Unió 
történetének legsúlyosabb kihívása, ugyanakkor azt látom, hogy képmutató, 
önsorsrontó és alkalmatlan európai politika zajlik ebben a kérdésben.  

Van egy ostoba vita ma Európában. Ez az ostoba vita arról szól, hogy vajon a 
bevándorlási hullám növeli-e a biztonsági kockázatot Európában. Erre képmutató 
politikusok azt mondják, hogy felháborító, hogy ezt a kérdést felvetjük. Én nem így 
gondolom. Én azt gondolom, hogy a bevándorlási hullám jelentős mértékben növeli a 
biztonsági kockázatot Európában. Mert gondoljunk bele ésszerűen: naponta bejön 3-
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5-10 ezer illegális bevándorló az Európai Unió területére. Ezek egy jelentős részéről 
nem tudjuk, hogy kik ők, honnan jönnek és miért jönnek. Most akkor ez növeli a 
biztonsági kockázatot vagy nem? Aki erre nemleges választ ad, én azt gondolom, hogy 
nem ezen a földön él. Tehát az Európai Uniónak végre egy világos választ kellene 
adnia erre a kérdésre.  

Ehhez képest a látványpékség zajlik, mert a kvótaügyet nem tudom másként 
értelmezni. A kvótaügy gyakorlatilag egy elfogadhatatlan, végrehajthatatlan, ráadásul 
az európai jogszabályokat súlyosan sértő döntés. Az európai szabályokat súlyosan 
sérti, mert a kötelező betelepítési kvótáról szóló döntés gyakorlatilag a dublini 
szabályok módosítását jelenti, amit csak a tagállamok döntése alapján lehetett volna 
végrehajtani, vagy legalábbis meghozni az erről szóló döntést.  

Ésszerűtlen és látványpékség azért, mert amíg 120 ezer ember újraelosztásáról 
beszéltünk, addig sokkal-sokkal többen, mint 120 ezren jöttek be az Európai Unió 
területére. Végrehajthatatlan és elfogadhatatlan azért, mert senki nem adott még 
választ arra a kérdésre, hogy akkor majd mi lesz azokkal az adott esetben relokált 
bevándorlókkal, akiket Magyarországra, Szlovákiába vagy Bulgáriába akarnak 
elhelyezni, és ők másnap megindulnak Németország irányába. Majd kiteszünk egy 
táblát Hegyeshalomnál vagy Rajkánál, hogy szabad az átjárás, kivéve a relokált 
bevándorlóknak? Annyira nonszensz az egész, hogy ez messziről látszik róla! Arról 
nem is beszélve, hogy azok a hotspotok mind a mai napig nem jöttek létre, 
amelyekből elvileg relokálni lehetne. Tehát az egész kvótaügyet egy látványpékségnek 
gondolom, károsnak gondolom, mert a valós megoldás helyett foglalkoztunk ezzel a 
kérdéssel sokáig.  

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Magyarország ellen kilátásba 
helyezett kötelezettségszegési eljárást egy bosszúhadjárat részének tartom Brüsszel 
részéről. Evidens volt, hogy miután Magyarország Szlovákiához hasonlóan 
megtámadta az Európai Bíróságnál a Belügyi Tanács döntését, csak idő kérdése, hogy 
Brüsszel valamit lépjen Magyarországgal szemben. Ez Brüsszel bosszúja. Azonban 
láttunk már ilyet, Magyarország kitart az álláspontja mellett, és nem vagyunk 
hajlandóak engedni ennek a nyomásgyakorlásnak sem. 

Be kell látnunk azt, hogy Európa ma védtelen, mert aki nem tudja megvédeni a 
saját határait, az bizony védtelen. Ezért aztán én azt gondolom, hogy minden egyes 
megoldásnak, ami adott esetben szóba jöhet a bevándorlási válság kapcsán, a határok 
megvédésének képességével kell kezdődnie, mert mindaddig, amíg nem szerezzük 
vissza a határok megvédésére vonatkozó képességeinket, addig védtelenek maradunk, 
nem lesz tárgyalási pozíciónk.  

Szeretném önöknek elmondani azt is, hogy nyilván önök, akik figyelték itt az 
elmúlt időszak történéseit, látták, hogy Magyarországot méltatlan támadások, morbid 
vádak és igazságtalan kritikák érték. Én szeretném tisztelettel jelenteni az Európai 
ügyek bizottságának, hogy ezeket a kritikákat mi mindig egytől egyik visszavertük, és 
világossá tettük, hogy Magyarországgal nem lehet szórakozni, mert aki szórakozik 
velünk, annak vissza fogunk verni, és ebben kivételt nem ismerünk. Persze én tudom 
azt, hogy van, volt, talán még lehet, hogy van is olyan külpolitikai iskola, és lehet, 
hogy ennek vannak is képviselői itt közöttünk, akik azt mondják, hogy ilyen esetben 
az a helyes, ha bebújunk az asztal alá, de legalábbis lehajtjuk a fejünket, de minimum 
lógó úrral távozunk a teremből, és bocsánatot kérünk azért, hogy élünk. Én ezt a fajta 
külpolitikai iskolát meg ezt a fajta külpolitikai tanítást a lehető leghatározottabban 
elutasítom. Ezért azt szeretném önöknek mondani, hogy mindaddig, amíg minket ér a 
megtiszteltetés, hogy vezessük a Külügyminisztériumot, addig mindenkinek vissza 
fogunk verni, aki szórakozni próbál Magyarországgal, és minden létező kritikát vissza 
fogunk utasítani, és nem fogunk csendben maradni akkor, ha valaki fasisztázza 
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Magyarországot, még akkor sem, ha az történetesen az osztrák kancellár, és nem 
fogunk csöndben maradni akkor sem, ha valaki autistázza Magyarországot, még 
akkor sem, ha az történetesen Románia külügyminisztere. Magyarország tiszteletet 
érdemel, a magyar nemzet tiszteletet érdemel, és ezt a tiszteletet mindenkinek meg 
kell adni Magyarországnak.  

Még azt is szeretném elmondani, csak hogy a jövőbeli cselekmények 
következményeit be lehessen mérni, hogy mindenfajta kritika, ami emiatt ér minket, 
és mindenfajta szakértői okoskodás csak további inspirációt jelent a 
Külügyminisztérium jelenlegi vezetésének arra vonatkozólag, hogy a hazánkat érő 
méltatlan kritikákat helyre tegye és visszautasítsa. Azt tudom önöknek ígérni, hogy ha 
kell, akkor ezentúl még keményebben fogunk fellépni a minket érő kritikákkal 
szemben. És persze lehet abból viccet csinálni, hogy hány nagykövetet hívunk be a 
Külügyminisztériumba; pont annyit, amennyit kell, pont annyi nagykövetet hívunk 
be, akik országainak a vezetői Magyarországot méltatlan kritikával illetik. Eggyel se 
többet, de eggyel se kevesebbet. És pont annyi nagykövetünket fogom beküldeni a 
fogadó ország külügyminisztériumába, ahány országból az ilyen kritikák érkeznek, 
mert ez a dolgunk. Ez a dolgunk! És korábban is így kellett volna. A 
meghunyászkodásnak, az elnézéskérésnek vége. Vége! Kemény külpolitikát viszünk, 
kemény nemzeti érdekérvényesítést, mert a magyar diplomáciának az a dolga, hogy a 
magyar nemzeti érdeket képviselje. És képviselje a nemzeti érdeket! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szánalmasnak tartom azokat az európai vezetői 
oldalazásokat ebből a szempontból, amelyek jól látszik, hogy kínosan figyelnek arra, 
nehogy azt mondják, hogy a magyar álláspont helyes volt, de valami szinonimát 
használjanak rá. Tehát nagyon komoly nyelvújítási inspirációkat kaphatunk, például 
hogy kell kapunak nevezni szárnyakkal a kerítést, vagy hogyan kell technikai 
akadálynak nevezni azt, ha egy ország nyolcvan vagy száz kilométernyi kerítést épít a 
határára. De azt is érdemes megfigyelni, hogy a magyar kerítésről szól minden, 
miközben Bulgária gőzerővel építi a saját kerítését a bolgár-török határon. Most arról 
már hadd ne beszéljek, hogy a görög-török határon is van egy kerítés. Önök az 
Európai ügyek bizottsága, nem tudom, hogy tudják-e, hogy ki adott utasítást még 
anno annak a kerítésnek a megépítésére, és az az ember most milyen pozíciót tölt be. 
Aki utasítást adott a görög-török határon való kerítésépítésre, azt Dimitrisz 
Avramopulosznak hívják, aki jelenleg a migrációs biztos az Európai Bizottságban. 
Csak hogy lássuk azt, hogy milyen kritikákkal és miért illetnek minket, amúgy meg mi 
történik a másik oldalon.  

Tehát nem az, hogy nincsen okunk szégyenkezni, hanem az a helyzet, hogy mi 
találtuk el egyedül a helyes megoldást, a magyar modell működik egyedül a migrációs 
válság visszaszorításában, mert Magyarország az egyetlen, amely meg tudta állítani a 
beáramlást. Mert lehet mindenfajta holisztikus stratégiákat gyártani, lehet 
kampányokat folytatni Magyarországgal szemben, lehet bosszúhadjáratot folytatni, 
de a számok önmagukért beszélnek. Mielőtt megépítettük a kerítést, és életbe léptek 
az új jogszabályok, napi szinten 5-8-10 ezer illegális bevándorló érkezett 
Magyarországra. Ma nulla. Tehát én azt gondolom, ha az Európai Unió sikeres 
politikát akar vinni bevándorlásügyben, akkor a magyar modellt kell követni.  

Itt egy dolgot hadd mondjak Macedóniával kapcsolatban! Az Európai Unió 
külső határainak a megvédése egy kötelessége lenne az európai uniós tagországoknak. 
Most a schengeni zóna országairól már nem is beszélnék. De jelenleg az a teljesen 
nonszensz szituáció állt elő, hogy az Európai Unió és a schengeni zóna déli határát 
egy olyan ország védi meg leginkább, amely nem tagja sem az Európai Uniónak, sem 
a schengeni zónának. Jelenleg Macedónia védi meg az Európai Uniót és a schengeni 
zónát délről. Tehát jelenleg az a nonszensz helyzet állt elő, hogy az Európai Unió és a 
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schengeni zóna déli határa Görögország északi határára került át mindenfajta európai 
döntés nélkül. És macedón barátainkat folyamatosan bírálják, a nemzetközi média 
homlokterébe kerülnek, hogy micsoda kegyetlenséggel járnak el azok a macedón 
rendőrök a teljesen ártatlan bevándorlókkal szemben, azok a képsorok meg mindig 
kimaradnak, amikor megtámadják a macedón rendőröket. Tehát ez a rendkívül 
képmutató hozzáállás, ami van Európában, azt gondolom, hogy nagyon komoly 
károkat okoz, és azt gondolom, hogy ennek véget kellene vetni.  

Ha megengedik, a mini Schengenről szeretnék mondani önöknek néhány szót, 
mert ez egy nagyon komoly kockázat Magyarország szempontjából, mert a 
bevándorlási hullámnak nemcsak biztonsági kockázata van, hanem gazdasági is. A 
schengeni zónához való tartozásunk a gazdasági versenyképességünk egyik 
legfontosabb összetevője, tekintettel arra, hogy a nálunk termelő nagy ipari vállalatok 
számára a versenyképesség egyik tényezője éppen az időbeli kiszámíthatóság. Ha a 
schengeni zóna összeomlik, akkor ez a versenyképességi elem véget ér, és az jelentős 
gazdasági visszaesést és károkat tud okozni. Ezért visszautasítjuk az összes mini 
Schengenről szóló elképzelést, annál is inkább, mert azok az országok, amelyek úgy 
tűnik, hogy ezt az elképzelést dédelgetik, arra hivatkoznak, hogy erre azért van 
szükség, mert a külső határok nincsenek megvédve rendesen. De ha jól emlékszem, 
ugyanezek az országok voltak azok, amelyek a leghangosabb és legélesebb kritikával 
illették Magyarországot, amiért mindent megtett annak érdekében, hogy megvédje a 
külső határait. Tehát mind racionális, mind erkölcsi szempontból tarthatatlannak 
tartom a mini Schengen koncepcióját, ezért azt visszautasítjuk, és minden lehetséges 
eszközzel fellépünk ellene. 

Engedjék meg, hogy néhány szót mondjak a közép-európai együttműködésről, 
mert most éppen arról a rendezvényről jöttem, amely a Visegrádi Alap 15. 
évfordulóját ünnepelte, és jövő esztendőben van a 25. évfordulója a visegrádi 
összefogás létrehozásának. Ha ennek valamikor volt jelentősége, akkor most van, 
mert most világosan látszik, hogy az a teljesen egyedi együttműködés, aminek a neve 
visegrádi együttműködés, óriási jelentőséggel bír, mert mi részben a visegrádi 
együttműködésnek köszönhetően tudjuk elmondani ma magunkról, hogy minden 
létező schengeni és dublini előírásnak megfelelünk. Mert a visegrádi barátaink 
segítettek abban, hogy el tudjuk mondani, elmondhassuk ma mindazt, hogy 
Magyarország területére csak és kizárólag az európai és a magyar jogszabályok 
tiszteletben tartásával lehet belépni. Ezért a visegrádi együttműködés továbbra is az 
egyik legfontosabb prioritása lesz a magyar külpolitikának. 

Ha az a kérdés, hogy a bevándorlási válságnak van-e a hatása a külpolitikai 
kapcsolatainkra, persze hogy van. És okoz-e nehézséget? Igen, bizonyos esetekben 
okoz nehézséget. Merthogy el kell mondanom azt is, hogy amíg Szlovákiával és 
Szerbiával minden idők legjobb kétoldalú kapcsolatait ápoljuk, addig Horvátországgal 
minden idők politikai mélypontján vagyunk a kétoldalú együttműködés tekintetében. 
Horvátország miniszterelnöke időt, energiát nem kímélve csak velünk foglalkozott 
heteken keresztül, hogy Magyarország mennyire amatőr módon áll a bevándorlási 
hullám kezeléséhez, aztán megjelentek a bevándorlók a horvát határon. Erre mi 
történt? Buszokkal és vonatokkal néhány órán belül Magyarországra hozták őket, 
ahelyett, hogy ellátták volna őket a nemzetközi konvencióknak és szabályoknak 
megfelelően. Ez együtt járt azzal - a választási kampány hatásairól már nem is 
beszélve -, hogy a két ország közötti politikai együttműködés a mélypontjára süllyedt, 
azonban most már meg kell várnunk, hogy a horvátországi választások nyomán 
kialakult helyzetből mi lesz, és utána természetesen a kapcsolatok újjáépítésén kell 
dolgoznunk.  
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Akkor még az európai beruházási tervről szeretnék önöknek mondani valamit, 
merthogy ezt az elnök úr kifejezetten kérte tőlem. Az európai beruházási terv és az 
annak részét képező stratégiai beruházási alaphoz kapcsolódó ügyek nemcsak 
hozzánk, hanem az NGM-hez és a Miniszterelnökséghez is tartoznak. Az első itt 
alapvetően, hogy magánfinanszírozású források mobilizálásával kívánják létrehozni, 
némi EIB-s háttérrel.  

A magyar kormány április 8-án megtárgyalta azt a projektlistát, amelyet 
leadtunk. Ez három részből áll: az energetikai kapcsolatok kiépítéséből, a közlekedési 
kapcsolatok kiépítéséből, valamint a kutatás-fejlesztési beruházások 
finanszírozásából. Tehát arra építettük az egészet, hogy az észak-déli irányú 
infrastruktúra mind energia, mind közlekedés szintjén létre tudjon jönni, és hogy a 
legújabb gazdasági-technológiai fejlesztések finanszírozását meg tudjuk oldani. Az 
Európai Parlament június végén elfogadta az EFSI-rendeletet, és mi pedig itt, október 
14-én az Európai Bizottsággal és két másik minisztériummal közös konferenciát 
szerveztünk, és ha minden jól megy, akkor hamarosan megnyílik az Európai 
Beruházási Bank budapesti irodája, amely közvetlen szakmai segítséget tud nyújtani a 
megvalósítandó programok kapcsán.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt tudom önöknek mondani tehát, hogy az elmúlt 
egy évben soha nem látott kihívásokkal került szembe Európa, az európai politika. 
Ebben a helyzetben egy új típusú külpolitikát kellett, kell vinnünk, ahol eddig is a 
nemzeti érdekérvényesítés volt az első, és ez ezután is így lesz. Minden további 
kérdésben szívesen állok, elnök úr, az önök rendelkezésére. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úr beszámolóját. Elsőként is engedje 
meg, hogy megköszönjem a miniszter úr elmúlt éves munkáját, amiről most röviden, 
dióhéjban itt beszámolt, és ebben a munkában elsősorban azt a határozott kiállást, 
amit Magyarország érdekében végzett, különösen az európai fórumokon.  

Megköszönöm azt, hogy mindvégig következetesen képviselte azt a politikát, 
például migránsügyben, amire az Országgyűlés felkérte a kormányfőt és felkérte a 
külügyi kormányzatot. Úgy vélem, hogy nem könnyű a magyar nemzeti érdekek 
határozott képviselete ebben a, nyugodtan mondhatom: diplomáciai háborúban, amit 
sajnos a képmutatás és a kettős mérce jellemez jó néhány európai uniós tagország 
részéről.  

Amikor találkozik a kollégáival Brüsszelben, nem tudom, hogy hányszor 
kérdezte meg tőlük, miután Magyarországról véleményt mondtak, hogy: tessék 
mondani, akkor most a magyar kormányfő vagy a magyar kormányzat fején van 
sapka vagy nincs sapka? És valóban, ahogy elmondta, miniszter úr, egy újfajta 
külpolitizálásra van szükség annak érdekében, amire a választópolgárok 
felhatalmazták a kormányt, illetve a külügyi kormányzatot. Ez már nem az az Európai 
Unió, amely csak egy évvel ezelőtt is volt. Megköszönöm ismételten azt a kiállást, 
amivel a különböző európai uniós fórumokon ön kiállt.  

És még egy dolgot szeretnék megjegyezni, amiről a miniszter úr is említést tett, 
hogy a visegrádi négyek munkájának összefogásában a magyar külügyi kormányzat 
határozott lépéseket tett. A visegrádi négyek ma már egy érték, egy új brand-et jelent 
az Európai Unióban, és nemcsak hogy odafigyelnek ránk, hanem sokszor kikérik a 
véleményünket. S különösen hasznosnak tartom azt, hogy az Európai Tanács ülése 
előtt a visegrádi négyek miniszterelnökei és külügyminiszterei egyeztetnek. Ebből 
látszik, hogy ez valóban érték Közép-Európában. És ha megnézzük azokat a gazdasági 
mutatókat, akkor mégiscsak a miniszter úrnak van igaza, aki azt mondta, hogy a 
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közép-európai országok gazdasági fejlődése meghatározó az Európai Unióban is, és 
ezt látjuk a GDP növekedésében. 

Tisztelt Miniszter Úr! A vitát megnyitom. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
elsősorban az európai ügyekkel kapcsolatban tegyenek fel kérdést. Ezért bátorkodtam 
a miniszter urat is erre kérni, hiszen a magyar külpolitika bármelyik területéről be 
lehet számolni, de mi az Európai ügyek bizottsága vagyunk, tehát egy szakbizottság, 
és van itt éppen elég ügy, amiről lehet kérdezni a miniszter urat. (Bana Tibor 
jelentkezik.) Elsőként Bana Tibor alelnök úrnak adom meg a szót. 

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Köszönöm szépen a beszámolót. Az elnök úrnak pedig köszönöm a 
tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mi az Európai ügyek bizottsága vagyunk.  

Ettől függetlenül egy kérdés erejéig azért kilépnék ebből a térből, már csak 
azért is, mert a Jobbik annak idején is elmondta, hogy a magunk részéről azzal egyet 
tudunk érteni, hogy a külgazdasági szempont az eddigiekhez képest hangsúlyosabban 
jelenik meg, így aztán az elmúlt évek során a plenáris üléseken különböző nemzetközi 
javaslatok vitái vonatkozásában mindig elmondtam azt, hogy szeretnénk, hogyha a 
működő kereskedőházakkal kapcsolatban tájékoztatást tudnánk kapni. Történt 
elmozdulás, előrelépés ebben a tekintetben, hiszen a honlapon most már több 
információ található, mint mondjuk egy esztendővel ezelőtt, de még mindig vannak 
olyan relációk, ahol hiányosnak vélem az ottani adatokat. Úgyhogy egy olyan 
tiszteletteljes kérésem lenne a minisztérium felé, hogy rendszeresen, mondjuk havi 
szinten, legalább egy írásos tájékoztatást kaphassunk az új fejleményekről a 
kereskedőházak tekintetében. 

Egy teljesen más kérdés, de nagyon aktuális, és ezt is többször előhoztam már 
a bizottsági üléseken, az észt nagykövetség ügye. Én azt gondolom, hogy a balti 
viszonylatban rendkívül fontos lenne az, hogy külön nagykövetségünk működjön újra 
Észtországban. Az lenne a kérdésem a miniszter úrhoz, hogy hogyan látja ennek az 
esélyét, és egyetért-e azzal, hogy ez fontos lenne Magyarország szempontjából. 

A TTIP, a szankciók. Ezt a két területet is érintette a miniszter úr. Egyrészt a 
transzatlanti megállapodás kapcsán mi azt látjuk, hogy sajnos olyan irányba mentek 
el a tárgyalások, amelyekkel összefüggésben valóban elmondható az, hogy az elmúlt 
hónapokban nem haladtak olyan sokat, ami egyrészt élelmiszer-önrendelkezési, 
élelmiszer-biztonsági szempontból káros; másrészt pedig én olyan tanulmányokat 
olvastam, amelyekből egyértelműen úgy látom, hogy Közép-Európa rosszul fog 
kijönni ebből a történetből. Úgyhogy én azt kérem itt is a kormánytól, azt kérem a 
minisztériumtól, hogy valóban határozottan és megalkuvásmentesen képviseljék a 
magyar érdekeket e téren is, ahogy ezt a szankciók vonatkozásában is fontos 
megtenni. És örülök annak, hogy a miniszter úr árnyalta a képet az Oroszországgal 
szembeni szankciók tekintetében. Fontos lenne az, hogy a megfelelő nemzetközi 
fórumokon is rendre hangot adjunk ennek a véleményünknek, hiszen a számok 
beszédesek. Valóban lényeges lenne az, hogy Magyarország szempontjai legyenek 
ebben a vonatkozásban is az elsődlegesek. 

És ahogy fogalmazott Szijjártó miniszter úr, hogy nem fogunk bebújni az asztal 
alá, eddig ez volt a jellemző. Ezt én mindenképpen fontosnak tartanám Kárpát-
medencei vonatkozásban is, mert sajnos, hogy ha visszatekintünk a korábbi évekre, 
akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok esetben igenis bebújtunk az asztal alá, történt ez 
mondjuk Románia EU-csatlakozása tekintetében, ahol feltételeket kellett volna 
támasztani, és erre korábban miniszterelnöki ígéret is elhangzott, és aztán mégsem 
tettünk így.  
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Úgyhogy Szerbia tekintetében egyértelműen azt kérem, hogy igenis a délvidéki 
magyarság autonómiatörekvései és a nemzeti kisebbségek helyzete álljon elsődleges 
helyen. Nemrégiben Dux László főosztályvezető úr volt a bizottságunk vendége, és 
akkor is elmondtam, hogy elképesztőnek tartom azt, hogy az országjelentésekben 
kizárólag a szexuális kisebbségek kérdése jelenik meg, és hogy az LMBTQ-ügy több 
bekezdésen át szerepel ott. Lassan már nem lesz olyan betűje az abc-nek, ami ebben a 
rövidítésben ne szerepelne. A másik oldalról pedig sajnos azt látjuk, hogy a nemzeti 
kisebbségek ügye egyáltalán nem merül fel.  

Úgyhogy azt kérem a miniszter úrtól, hogy valóban ne bújjunk be az asztal alá, 
és igenis ez legyen az elsődleges szempont a bővítéssel összefüggésben, a délvidéki 
magyarság érdekében. Köszönöm szépen előre is a válaszokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csöbör Katalin képviselő asszony következik! 
 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel és 

élvezettel hallgattam immár másodszor a miniszter úr beszámolóját, annál is inkább, 
mert végre, hogy Magyarországnak ilyen miniszterelnöke, ilyen kormánya és 
miniszterei vannak, hogy az Európai Unióban így tudják képviselni a magyar érdeket. 
Ismerjük a hat alapító ország, az Európai Unió hat alapítójának az érdekképviseletét, 
és ahogy elnök úr szokott mindig fogalmazni: quod licet Jovi, non licet bovi. Ezzel a 
mondással szemben elég nehéz nekünk a magyar érdeket képviselni, kiállni az 
Európai Unióban, és a nyilakat viselni a hátunkba és mellkasunkba. Hál’ istennek, 
hogy van egy ilyen miniszterelnökünk és ilyen minisztereink, akik ezt megteszik.  

Az az igazság, ahogy külföldre járunk - nyilván nem annyit, mint a miniszter úr 
-, a képviselőkkel beszélgetve igenis emelt fővel tudunk járni a külföldi bizottságokba, 
a baráti találkozókra, és büszkén tudjuk vállalni a magyar álláspontot, mert lehet, 
hogy a média mást hoz le, de ahogy a képviselőkkel beszélgetünk, igenis azt tartják 
helyesnek, amit Orbán Viktor és kormánya állít és cselekszik. Tehát egyáltalán nem 
érezzük magunkat rosszul a bőrünkben, miközben vannak olyan ellenzéki képviselők, 
akik feltesznek furcsa kérdéseket a bevándorlási kvóta kapcsán. Pontosan a külföldi 
és a nyugat-európai, nyugati típusú demokráciák képviselői is ezen az állásponton 
vannak ugyanúgy Hollandiában is, ahol a belügyminiszter hivatkozik arra, hogy mit 
szól a közvélemény, ha Magyarország lezárja a határt. A közvélemény pontosan nekik 
is megmondja, hogy mit kéne tenni, csak nem tudom, mit tartanak közvéleménynek; 
ők a saját parlamenti képviselőiknek a véleményét tartják közvéleménynek. És azt 
sem értem, és ők sem értik, hogy már nem lehet normálisan beszélni, nagykövetek 
egymással nem mernek normálisan beszélni csak az öltözködésről, nehogy ne legyen 
PC a beszélgetés. Vajon miféle politikának akarnak megfelelni?  

Tehát a magyar vonal az, amely példát mutat, és szerintem így fog tudni 
Európa megerősödni, ezzel a fajta érdekképviselettel, hogy kimondjuk, ki merjük 
mondani az álláspontjainkat.  

Egy kérdésem lenne a miniszter úrhoz, ezt már személyesen is feltettem. Azt 
szeretnénk, ha a szíriai problémát helyben tudnánk megoldani, nem az országból való 
elvándorlás oldja meg az ő problémájukat. Van egy kezdeményezés, a Magyar 
Református Zsinat által alapított Magyar Református Szeretetszolgálat készen áll egy 
komplett tervvel, önkéntesekkel, és talált egy keresztény közösséget, a 
konstantinápolyi pátriárkával is egyeztetve kérik miniszter úr és a minisztérium 
támogatását ez ügyben, és a kérdésem az lenne: számíthatunk-e a támogatására? Én 
biztos vagyok benne, hogy igen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselő úré a szó. 
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Kedves Vendégek, Bizottsági Tagok! Valami ellentmondást érzek a miniszter úr 
előterjesztésében, mert az elmúlt egy éve, mintha arról szólt volna, hogy állandó 
kritikával illeti az Európai Unió működését, különösen az integrációs folyamatot, 
ugyanakkor a korábbi harcos hangvételnek megfelelően fogalmazott itt a bővítés 
támogatása mellett. Én egyetértek azzal, hogy Magyarországnak érdeke, hogy a 
Nyugat-Balkán irányába folytatódjon az EU bővítése, csak azt nem látom, hogy ezt a 
magyar érdeket ezen a módon, ahogy önök teszik, hogy állandóan - hogy is mondta? 
annak oda fogunk verni, aki szórakozik velünk - odavernek Brüsszelnek; akkor most 
hogy lehet ezt a tényleges nemzeti érdeket vagy regionális érdeket érvényesíteni?  

Általában is ez a problémám az elmúlt éves tevékenységével, hogy ilyen 
széplelkű vagy - hogy mondjam - nagyon honleányi hölgyekre, mint Csöbör Katalin 
képviselőtársam, teljesen egyetértek, hogy jó hatással van és elvarázsolja ez a 
kardcsörtető diplomácia, de azért, amikor azt mondja, hogy kemény 
érdekérvényesítés, abból azt lehet látni, hogy egyes sajtótermékek önt világlehülyézési 
miniszterként nevezik, és mindenki más hülye, mert mi keményen érvényesítjük vagy 
kiállunk a nemzeti érdekek mellett. Csak nézzük már meg, hogy ennek milyen 
eredménye van! Tehát mondja már meg, hogy miben sikerült érvényesíteni a nemzeti 
érdeket, ugyanis az Európai Unió alapokmánya és az egész európai működés 
konszenzusos, konszenzuskereső megoldásokat rögzít, az Alaptörvény is, tehát az 
tekinthető sikernek, amiben a többség véleménye, sőt, igazából az összesség 
véleménye elérhető. Most ön szerint ez a keménykedő, odamondogató politika 
mennyiben segíti, hogy mondjuk, egy magyar gondolatot, amit ön jónak tart a bővítés 
tekintetében, és én is, sikerre lehet majd vinni? Tehát nem a népszerűség oldaláról, 
mert ez ízlés kérdése, hogy kinek mi tetszik, van, akinek az tetszik, hogy keményen 
odamondogatunk, aki egy kicsit többet ért a diplomáciához, az azért elgondolkodik 
rajta, hogy nem biztos, hogy az eredmény eléréséhez a legkeményebb legyalázás az 
eredményes út.  

Még azt is szeretném mondani, hogy ne gondolja azt, miniszter úr, hogy az 
ilyen kemény odamondogatásnak a fejlesütés az ellentéte. Tehát emelt fejjel is lehet 
udvarias, józan, logikus, érdemi érveket tenni. Tehát, amikor mi azt mondjuk, hogy 
óvnánk a miniszter urat a fiatalos vehemenciával járó, kocsmai kifejezésektől, hogy 
aki szórakozik, annak majd jól odaverünk; ez azért nem biztos, hogy a sikerhez vezető 
út, szerintem nem az. Ha esetleg lát sikereket, akkor mondja már el azt is, mert az 
elmúlt beszámolójában nem nagyon találtam ezt, hogy ez a kemény érdekérvényesítés 
bárhol is sikert hozott volna, legalábbis ez idáig. 

Amit még szeretnék kérdezni, hogy hogyan értékeli ezeket a sokak számára túl 
radikális, botrányos nagyköveti és apparátusi személycseréket, kádercseréket. 
Szakmai vélemények szerint sikerült kiüríteniük a Külügyminisztériumot, sikerült 
olyan emberekkel föltölteni a nagyköveti állományt, akiknek vajmi kevés diplomáciai 
vagy külügyi tapasztalatuk van. Az öltözködés, amit itt képviselő asszony említett, 
természetesen kritika alá kerül, különösen, mondjuk, a hágai nagykövetünk által, aki 
itt mondta el a bizottságban, hogy ő egy magyar iparművész ruhájában van itt. Csak a 
névrokonáról beszélünk, mert tisztáztuk, hogy egy másik Szijjártó, aki Hágába került. 
Viszont az, hogy sorba állítja a követség dolgozóit, és az öltözéküket veszi kritika alá, 
mert egy hónap külügyi gyakorlata van, amit itt töltött az Országgyűlés Külügyi 
Hivatalában, nos, szóval vannak elrettentő példák, és nagyon fontosnak tartanánk, 
hogy ezeket átgondolják, tehát tudással, diplomácia tapasztalattal rendelkező, és amit 
régen mondták, karrierdiplomata, tehát a megfelelő szakmai lépcsőkön szakmai 
gyakorlatot szerzett embereket tegyenek a fontos helyekre, ezt én szeretném itt is 
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hangsúlyozni. Én is kérdezném, hogy a tallinni látogatással hogy állnak az 
eredmények tekintetében, tehát be tud-e valami pozitívumról számolni annak a 
kritikus vagy hibás követségbezárási lépésnek a korrekcióját illetően. Köszönöm, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót Firtl Mátyás képviselő 

úrnak, csak néhány megjegyzést engedjen meg képviselőtársam, hiszen mi a 
bizottságunkban minden dolgot meg szoktunk beszélni egymással. Ön említette a 
kardcsörtető diplomáciát, és számon kérte a miniszter úron. Én arra kérem, hogy 
mélyüljön el az Európai Unió és az Európai Közösségek elmúlt évtizedes 
történetében, hogy hogyan is működik. Ma az Európai Unió arról szól, hogy 28 
érdeket kell érvényesíteni, való igaz, hogy általában véve konszenzussal állnak föl az 
asztaltól. De a konszenzust megelőzi még egy vita. Szoktok mondani, hogy ha 
feltartott kézzel ülünk le a tárgyalóasztalhoz, akkor ne várjunk eredményeket. 

Képviselőtársam, úgy látszik, hogy nem olvas eléggé sajtót, hogy miről lehet 
beszámolni azon eredmények kapcsán, ehhez egy bizottsági ülés is kevés lenne, amit a 
magyar diplomácia úgymond sikereként (Dr. Józsa István: Mondj egyet!), én például 
azt mondom, hogy egyszerűen a magyar nemzeti érdekek érvényesítése ügyében tett. 

Tehát én arra kérem képviselőtársamat, hogy olvassa el az Európai Unió 
történetét. Egyébként mi meg határozottan elvárjuk azt, hogy a magyar érdekeket 
képviselje. Lehet, hogy más megfogalmazásban lehet ezt (Dr. Józsa István jelzésére:) 
mondani, viszont ezt határozottan - bocsánat! - kérjük a kormányzattól. A meccset 
nem mi kezdtük. Tehát nyilván amikor egyes miniszterelnökök vagy 
külügyminiszterek minősítik és jogtalanul, képmutatóan, akkor az egyszerű utca 
emberének a zsebében is kinyílik a bicska. Hát akkor mi a magyar diplomácia 
feladata? (Dr. Józsa István: Nagyobb bicskát vesz!)  

Bocsánat! Ha Magyarország illetné akár Németországot, vagy bármelyik 
országot hasonlóan, mint ahogy bennünket illetnek, másnap már bekéretnék Berlinbe 
vagy Brüsszelbe a magyar nagykövetet. Magyarország teljes jogú tagja az Európai 
Uniónak. Tudjuk a helyünket. És mi elvárjuk továbbra is a határozott nemzeti 
érdekek képviseletét, hogy ha valaki megsérti Magyarországot, akkor valóban ne az 
asztal alá bújjunk be, hogy mi kicsik vagyunk, aztán elmegyünk, jó kicsiknek lenni, 
hanem sem többet, sem kevesebbet kérünk, mint megvédeni Magyarországot. A 
diplomácia sajnos ma erről is szól.  

Úgyhogy elnézést kérek, mi egymás között meg szoktuk beszélni a dolgokat. 
Megadom a szót… (Dr. Józsa István: Szót kérek!) Bocsánat! Majd… (Dr. Józsa 
István: Vagy nem szól hozzá az elnök, vagy személyes érintettség okán…) Bocsánat! 
Majd a végén adok szót. (Dr. Józsa István: Akkor azt mondom, hogy nem ezt 
mondtam, elnök úr! Nem arra reagált, amit én mondtam.) 

Megadom a szót Firtl képviselő úrnak. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elején szeretném leszögezni, hogy ahogy az elnök úr az 
elején felvezette a miniszter és a Külügyminisztérium eddigi munkáját, azzal 
maximálisan egyetértek. 

És ha szó esik itt a diplomáciáról és a határozott diplomácia kapcsán 
Magyarország képviseletéről, akkor engedjék meg, hogy azért egy gondolatot, mint 
Sopronnak, a hűség városának országgyűlési képviselője is mondjak - december 14-én 
éppen ezt fogjuk ünnepelni Sopronban. Nem vagyok annyira történelemtudós, de 
lehet, hogy az volt az utolsó igazi nemzeti érdekképviselet Bánffy külügyminiszter 
úrtól, amikor valóban elértük azt, hogy Sopron az maradt, ami maradt, és lehetett 
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Sopronban népszavazás. Tehát a határozott nemzetpolitikáért való kiállás igenis 
eredményes tud lenni. Ezt a részét mindenképpen szerettem volna leszögezni, miután 
eljutottunk ehhez a vitás ponthoz.  

De néhány gondolatot elmondanék. Én is köszönöm a beszámolót, amit a 
miniszter úr tett, hiszen gyorsan is, de gyakorlatilag a teljes spektrumot átfogta, 
úgyhogy szinte alig lehet kérdezni, mert amit az ember szeretett volna kérdezni, arra 
majdnem mind választ adott.  

De azért mégiscsak felmerült egy-két gondolat, valóban európai viszonylatban, 
és nem fogok kilépni más irányba, ahogy elnök úr is kérte. Éppen ezért azt szeretném 
megkérdezni, miután tudom, hogy a választókerületemben is van Autoliv, meg most 
éppen a miniszter úr tárgyalásai révén a soproni Heineken sörgyár magyar árpát fogja 
a termékeihez felhasználni. Tehát ezek a tárgyalási eredmények. Itt szeretném 
megkérdezni a miniszter úrtól azt, mert mégiscsak a Nemzetgazdasági Minisztérium 
könyvelte el azt az exportban-importban jelentkező sikert, hogy a tárca miként tudott 
ehhez hozzájárulni?  

És ehhez kapcsolódó további kérdés, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal 
miként fogja szolgálni újfent azt a külgazdasági vonalat, amit az elmúlt időszakban 
vittünk? Tehát amit célként tűzött ki a miniszter úr magának, hogy a külgazdaságban 
hangsúlyos feladatként tűzi ki, ennek függvényében még ez is Európa, a Budapest-
Belgrád vonal, akár le, a kikötőkig.  

Természetesen van kínai vetülete is, de ugyanígy feltehető az a kérdés, amit a 
miniszter úr már szintén érintett, hogy várható-e Zágráb vonatkozásában valamilyen 
elmozdulás? Mondom ezt én a magyar-horvát baráti tagozat elnökeként is, hogy ez 
fontos volna. Azzal messzemenőkig egyetértve, hogy nem lehet Milanović-Faymann-
duónak igazat adni. Amikor kell, igenis meg kell mondani, mert ez a valódi érték, 
hogy ne velünk töröljék fel a padlót azok, akik, mint a példa bizonyítja, képtelenek 
ellátni azokat a feladatokat, amiket tettek. 

A miniszter úr említette a hotspotokat. Tegnap vagy tegnapelőtt Kálmán Olga 
műsorában lehetett hallani azt a hölgyet, aki a Keleti pályaudvar körül a legnagyobb 
civil szervezet képviselőjeként tevékenykedett. Lehúzta a vizes lepedőt a 
Görögországban működő hotspotokról, azok tevékenységéről, azok hatékonyságáról. 
És igenis ő fogalmazta meg abban a műsorban is, hogy revideálni kell a magyar 
Bevándorlási Hivatal által elvégzett munkát, az itteni regisztrációt. Tehát sokkal 
precízebben látta el a magyar Bevándorlási Hivatal azokat a feladatokat, mint amiket 
az európai hotspot próbál most Görögországban megvalósítani. Ez az egyik, tehát 
amit fontos a bevándorlással kapcsolatban megjeleníteni.  

Ami pedig a mini Schengent illeti, megint csak azt tudom mondani, kedves 
képviselőtársaim, Sopron országgyűlési képviselőjeként, hogy ez tarthatatlan. Ott 
naponta 8-10 ezer ember megy, és nem menekül, mert ezt szeretik összemosni, hogy 
Magyarországról elmenekülnek az emberek. Mennek ki dolgozni és jönnek vissza, 
egyrészt a magasabb kereseti lehetőség miatt, és nem pedig a menekülés miatt. Az egy 
más kérdés, hogy a feladatunk az, hogy itthon is jobban tudjanak keresni, de ez a mini 
Schengen ezt valóban egyszerűen blokkolni fogja. Tehát amikor mi a schengeni 
határok védelméről beszélünk itt, az Európai ügyek bizottságában is vagy bárhol, 
nekünk abban kell tudatosan gondolkodni, hogyha a mini Schengen bejön, azzal a 
magyar emberek szabad mozgását is meggátoljuk.  

Tehát egyetértek azzal, amikor a miniszter úr azt mondja, hogy határozottan 
ellene kell menni, és ebben nem kell köntörfalazni, ki kell mondani, hogy az 
alapértékekkel szemben menetel az a hat ország, és milyen jogon veszik maguknak ezt 
a felhatalmazást, hogy Juncker is mindenki nevében beszél, Merkel saját maga 
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nevében beszél, holott közben Európa nevében beszél. Tehát ezt nem lehet figyelmen 
kívül hagyni.  

Amit még szerettem volna megjegyezni, hogy valóban, Macedónia 
vonatkozásában is kettős mérce van. Amit nem lát el Európa, azzal szemben pedig a 
médiumok azt jelenítik meg, hogy mi folyik a macedón határon, ugyanúgy, mint 
nálunk. Erre is csak egy zárójeles megjegyzés: meg kell hallgatni, hogy milyen 
lehetőség van a média befolyásolására akár Németországban, akár Ausztriában ebben 
a tekintetben.  

Még egy gondolat: Csöbör képviselő asszony mondta, hogy ők a képviselőkkel 
beszélgetnek az európai színtereken. Én meg azt tudom mondani, hogy a határszélen 
a polgárokkal beszélgetve tudom azt megállapítani, hogy egyáltalán az európai 
polgárság ismerje el azt a politikát, hiszen az egyszerű ember elismeri azt a munkát, 
amit Magyarország, nevezetesen Orbán Viktor miniszterelnök úr is ezen a téren 
képviselt. Úgyhogy ezt mindenképp szerettem volna itt hangsúlyozottan kijelenteni, 
mert egy dolog az, hogy megjelenítik az egyik pillanatban azt, hogy Merkel most az év 
embere a Time magazinnál, aztán annál kevesebbet merünk arról szólni, hogy az 
európai polgárok által képviselt álláspont szerint, a bevándorláspolitikával szembeni 
álláspontja miatt pedig éppen Orbán Viktort tartják a legelismertebb politikusnak. 
(Megszólal egy mobiltelefon.) Lecsöngettek, úgyhogy akkor (Derültség.) most már 
abba is kell hagynom. Úgyhogy köszönöm szépen.  

A V4-ekre vonatkozóan még egy kérdés: miként érzékeli, miniszter úr, a V4-
nek a Magyarországgal közös politikáját más politikai színtéren Európában?  

És még egy, a balti légtérvédelemben vállalt szerepünk: amikor tárgyalgatnak, 
ez miként jelenik meg? Mert ez is csak egy olyan dolog, hogy Magyarország azokat a 
kötelezettségeit, amiket vállal nemzetközi színtéren, valóban megfelelő módon 
képviseli. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessely alelnök úré a szó. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! A köszönet hangján túl két kérdést 
szeretnék feltenni.  

Annak a világrendetlenségnek, amiről ön az előadásában is beszélt, és 
amelyből Európa erőteljesen kiveszi a részét, az egyik jelképe is lehet az a 
bosszúhadjárat, amely a morbid vádakon és az igazságtalan kritikákon túl formálisan 
is megragadható, hiszen a szavazati jogunk visszavonásáról szóló kezdeményezés 
támogatása egyértelműen kézzelfogható, illetve az ellenünk irányuló 
kötelezettségszegési eljárások is ilyenek, amelyek egyrészt most, a magyar 
menekültügyi szabályozás okán indultak, illetve a másik a Paksi Atomerőmű bővítése 
okán. 

Az előadásában a miniszter úr több pontban foglalta össze, hogy Európa 
gazdasági szempontú háttérbe szorulásának milyen okai vannak. Ezek között az egyik 
volt, hogy az energiabiztonság ügyében nem történt semmi az elmúlt egy 
esztendőben. Ilyen szemüvegen keresztül én a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán 
szeretném kérdezni a miniszter urat. 

A másik kérdésem az lenne, hogy van egy olyan brit kezdeményezés, ami az 
Európa Unió megújítását célozza. A brit igények megismertetése és népszerűsítése 
után David Cameron Romániába és Lengyelországba látogatott a napokban. 
Lengyelországban a Beata Szydło új lengyel miniszterelnök asszonnyal folytatott 
tanácskozása során pedig elhangzott az, hogy az Oroszország elleni szankciókat 
tovább kellene erősíteni. A miniszter úr az expozéjában éppen ellenkező magyar 
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igényt fogalmazott meg. Tudhatjuk-e, hogy mi lehet a szankciók további mélyítése? 
Előre is köszönöm szépen a válaszait. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Miniszter úr, összegyűjtöttük a 

kérdéseket, kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Tessék parancsolni! (Szijjártó 
Péter: Még Józsa képviselő úr előtt?) Ha szabad ilyet mondom, mi lemeccseljük 
egymás között, ez nem része, a közöttünk lévő vita nem része a meghallgatásnak. (Dr. 
Józsa István: Akkor miért mondta el?) Bocsánat, én vagyok az elnök, és én vezetem 
egyelőre az ülést. (Dr. Józsa István: De ez nem ülésvezetés!) Bocsánat, lehet 
kritizálni… (Dr. Józsa István közbeszól.) Majd, amikor a miniszter urat 
meghallgattuk, megadom a szót, ahogy említettem. (Dr. Józsa István: Elnök úr nem 
adott szót hozzászólásra…) Senki nem vonta meg a szót a képviselő úrtól. Tessék 
parancsolni, miniszter úr! 

Szijjártó Péter válasza 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Elnézést, hogy 
megpróbáltam közbeavatkozni. Tisztelt Elnök Úr! Ha megengedik, akkor először is 
megköszönöm a kérdéseiket, és elsőként a külgazdasági típusú kérdésekre szeretnék 
válaszolni; nem véletlen, hogy a minisztérium nevében magyarul kicsit 
ambiciózusabban fogalmazunk, amikor Külgazdasági és Külügyminisztériumnak 
nevezzük, ez angol fordításban ennyire nem reflektálódik, mert ott még fordítva van, 
de ez nyilván egy más kérdés. 

Ha megengedik, néhány dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az, 
hogy egyre öldöklőbb nemzetközi verseny van mind az exportpiacokon, mind a 
beruházásokért, nyilvánvalóan nem újdonság, ezt látják önök is. Elnök úr 
lemeccselésről beszélt. Ha szabad egy futballhasonlatot mondani: amikor 
beruházásokért hajtunk, akkor gyakorlatilag, ami korábban elég volt a csoportkörhöz, 
az ma a selejtezőben is kevés. Magyarul: amilyen érvekkel két-három éve még 
Magyarországra lehetett csábítani egy-egy beruházást, az ma alap, és ez nem a mi 
hibánk, meg senkinek nem a hibája, hanem egyszerűen elképesztő mértékű verseny 
zajlik nemcsak itt Közép-Európában, nemcsak Európában, hanem globális szinten a 
beruházásokért. Tehát olyan vetélytársak jönnek fel, akik korábban egy-egy 
beruházási döntés célegyenesében nem nagyon tudtak odakerülni. Mondjuk, latin-
amerikai és közép-európai országok éppen olyan erővel tudnak futni egy-egy ilyen 
versenyben, mint amiről azt gondoltuk, hogy Európának ők biztosan nem lehetnek 
vetélytársai. Most a távol-keleti vetélytársakról már nem is beszélek. 

Aztán megfigyelhető az a jelenség is, hogy a tőke nemcsak nyugatról áramlik 
keletre, keresve az olcsóbb munkaerőt, hanem keletről nyugatra a jó logisztikai 
lehetőségek meg a know-how és, mondjuk, a munkára adott esetben magasabb 
képzettsége okán. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy itt Közép-Európában valahogy 
mind a nyugatról keletre, mind a keletről nyugatra áramlást megállítsuk, és ebben jól 
láthatóan van érdekegybeesésünk Közép-Európában, de van egy óriási verseny 
egyébként. Mi visegrádi szinten együttműködünk nagyon erőteljesen a politikai téren, 
néha még gazdaságilag is, mert a Távol-Keletről egy visegrádi piac jól látható, de ha 
azt már négy részre bontom, akkor kisebb, evidens módon.  

Ugyanakkor a legöldöklőbb verseny éppen a visegrádi csoporton belül van: 
nagyjából hasonló szerkezetű gazdaságokkal rendelkezünk, földrajzilag hasonló 
helyen vagyunk, az infrastruktúránk nagyjából hasonló, az elérésünk Európa 
különböző részeihez hasonló. Végrehajtottuk azokat a strukturális reformokat mind a 
négyen, amelyek versenyképessé tesznek miket, tehát van egy óriási verseny. A 
külkereskedelem tekintetében hadd mondjam el önöknek, hogy az idei esztendő első 
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9 hónapjára rendelkezünk adatottal, tehát erről tudok beszélni. A magyar export 
összességében 7 százalékkal növekedett, ami, ha a tavalyi esztendő magas adatához 
viszonyítjuk, egy jelentős előrelépés. Itt nagyon-nagyon kemény és kedvezőtlen 
globális feltételekkel kell szembesülnünk, mert a keleti nyitás stratégiája, ami egy 
fontos sarokköve a külgazdasági stratégiánknak, na, az azt befolyásoló összes 
világpolitikai tényező ellenünk dolgozik.  

A szakértelmünket számon lehet kérni, hogy 3 milliárd dollárral csökkent az 
exportunk Oroszország irányába, de ezt még ellenzéki képviselőtársaim sem tették 
meg, tehát nyilvánvalóan értékelem a méltányosságukat, hogy a szankciók által 
okozott károkat nem akarják a mi nyakunkba varrni. De ha ezen túlmegyünk, azt el 
kell mondjam önöknek, hogy a kínai importkiváltó stratégia példátlan sikereket ér el. 
Tehát, amíg az elmúlt esztendőkben sorra rekordot tudtunk dönteni a kínai export 
tekintetében, mert el kell mondjam, hogy a korábbi szocialista kormányok is, hogy is 
mondjam, prioritásként tekintettek a kínai gazdasági kapcsolatokra, amely helyes, 
nemrég Medgyessy Péternek pont ebben a teremben adtam át egy kitüntetést ezzel 
kapcsolatban, ahol érdekes módon mindig az ellenzék és kormány közötti normális 
párbeszédet kéri rajtunk számon a nyilvánosság, ott pedig hosszú távú gyalázkodások 
indultak, hogy hogyan lehet az, hogy én átadok egy kitüntetést Medgyessy Péternek, ő 
meg átveszi tőlem. Nem tudom, hogy melyikünket tekintettek nagyobb hibásnak 
ebben az ügyben, de a lényeg az, hogy a Kínával való gazdasági együttműködés 
fontossága mindig megjelent a magyar külgazdasági stratégiában, évről évre ez 
rekordokat is döntött.  

Most azt látjuk, hogy van egy 20 százalékos exportvisszaesés 9 hónap alatt, 
mert a kínaiak által meghirdetett importkiváltó stratégia elképesztően sikeres. Az ő 
szempontjukból jó hír, európai szempontból rossz hír. Ugyanakkor azt látjuk, hogy 
mondjuk, a Koreába, Japánba irányuló magyar export jelentős mértékű növekedésen 
megy keresztül, számokat is tudok önöknek mondani. A dél-koreai irányú exportunk 
46, a Japán irányú exportunk meg 20 százalékkal nőtt az elmúlt 9 hónapban. Tehát 
azt akarom mondani, hogy a keleti nyitás területen vannak kifejezetten sikeres 
relációk, meg vannak olyan relációk, ahol gyakorlatilag a kármentésre vagy a 
veszteségminimalizálásra kell hajtanunk, és próbáljuk keresni az alternatív piacokat, 
amikor, mondjuk, arról van szó, hogy Oroszország esetében milyen más piac irányába 
tudunk menni. Azt is mondtam az elején, hogy az orosz gazdaság kétségtelen 
visszaesése a környező országok gazdaságát is rendkívül negatívan érintette, most az 
olajár alakulásáról nem is beszélve. Ha mondjuk, Azerbajdzsán és egy-két másik 
ország esetében alapvető importcsökkenést okozott, ott bizony van egy visszaesésünk.  

Tehát azt tudom önöknek mondani, hogy ha területre kíváncsiak, akkor 7 
százalékkal nőtt az összes exportunk. Az Európai Unióba irányuló 8 százalékkal nőtt. 
Tavaly rekordot döntöttünk Németországban, és ott még 7 százalékkal tudtuk az első 
9 hónapban növelni, ez nagyon fontos. Az EU-n kívüli európai országokban 3 
százalékkal növeltük, a Nyugat-Balkánon nagyjából szinten tartottuk. Oroszország és 
a FÁK esetében mínusz 21 százalék, a Távol-Keletre plusz 15 százalék, Közel-Kelet és 
Arab országok plusz 19 százalék, Észak-Amerika plusz 10 százalék. Afrika, ha a 
szubszaharai Afrikát nézem, mert azt külön vesszük az észak-afrikai övtől, mínusz 16 
százalék, Latin-Amerikában pedig plusz 16 százalék. Tehát így állunk földrajzilag. 

Ami azt a célkitűzést illeti, hogy az export/GDP folyamatos növekedjen, itt azt 
tudom önöknek mondani, hogy 2014 végén az export/GDP arányunk 91 százalék volt; 
2015 első félévére ez 97 százalékra növekedett. Június végi az utolsó ilyen 
összehasonlító adatunk, akkor az export/GDP adatunk 97 százalék.  

Főleg a Gazdasági bizottságban, de talán a Külügyi bizottságban is sokat 
beszéltünk arról, hogy ez így jól mutat, meg a külkereskedelmi többletünk is 
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rendkívül magas, ami szintén jó a magyar gazdaság szempontjából, de a kérdés az, 
hogy mondjuk, a vállalati tulajdonlás szempontjából hogy néz ki az 
exportstruktúránk. Vannak a magyar kis- és közepes vállalkozások, amelyek a magyar 
munkaerő döntő hányadát foglalkoztatják, de az exportteljesítménynek körülbelül az 
egyhatodát tudják a magukénak. Ez nyilván így nem jó. Én azt javasolom, hogy ne úgy 
változtassunk ezen az arányon, hogy jól rontsuk le a multik exportarányát, mert az 
nyilván ésszerűtlen stratégia volna, de folytassunk olyan programokat, amelyekkel a 
magyar kis- és közepes vállalkozásoknak az exportpiacokon való sikerét elő tudjuk 
segíteni.  

El szeretném önöknek mondani, hogy ez nagyon nehéz dolog, mert a 
külkereskedelem egy szakma, az nem egy hobbi. A magyar kkv-knál a felmérések 
szerint minden negyedik kkv esetében van egy olyan ember, aki már valaha látott 
valamit külkereskedelem tekintetében. Tehát minden négyből egyben van egyvalaki, 
aki valamit esetleg tudhat. Tehát iszonyatos erőfeszítéseket kell tenni, hogy a kis- és 
közepes vállalkozásokat a külpiacon sikerhez segítsük. Ezzel kapcsolatban Bana 
alelnök úr és más képviselőtársak is tettek fel kérdések. Hadd mondjak önöknek 
néhány számot, hogy a tájékozottságuk szempontjából kicsit komfortosabban érezzék 
magukat! Három olyan intézményünk van, amely a külgazdasági erőfeszítéseket 
segíti. Az Eximbank az egyik. Az Eximbank az idei esztendőben 391 milliárd forintnyi 
hitelkihelyezésről döntött részben, és még folyamatban van néhány ügy, hiszen 
december közepe van - 391 milliárd forint. Ennek 83 százaléka exportcélú hitel. Mert 
volt nemrégen egy vita arról, hogy most az Exim mit hitelezhet, meg mit nem. 2013 
végén volt egy törvénymódosítás, ez 2014. január 1-jén lépett életbe, én még sehol se 
voltam Eximbank-szempontból, meg másból se. 2014. január 1-jétől az Eximnek 
megduplázódott a portfóliója, egy része az eredeti export célú finanszírozás, a másik 
része pedig a belföldi versenyképességi beruházások és forgóeszköz-hitelek. De ez 
még csak 17 százalékot képvisel a portfólióból. A hitelek 83 százalékát exportcélra 
adja ki az Exim. Így összességében 323 milliárd forintnyi exporthitelt adunk ki az idei 
esztendőben. Ezek az önrészekkel együtt 381 milliárd forinttal növelik a magyar 
exportot.  

Az Exim összesen 741 vállalattal van kapcsolatban, ebből 600 kkv, 141 pedig 
nagyvállalat. Tehát Exim-ágon 600 kis- és közepes vállalkozást tudtunk hitellel, 
valószínűleg kedvezményes hitellel segíteni. Mert kétfajta hitelt tudunk adni, erre is 
felhívtam a figyelmet, amikor mindenfajta kérdések voltak, hogy közpénzből mit 
finanszírozunk, meg mit nem. Van egyrészt a kedvezményes kamatozású hitel, ami 
költségvetési terhet jelent, mert kamatkiegyenlítést kell adni, meg van a teljesen piaci 
alapon, piaci megfontolás alapon adott hitel, ami semmilyen módon nem érint 
közpénzt. Tehát 600 kkv-t tudtunk exporthitellel segíteni az exportpiacokon.  

Ami a kereskedőházi rendszert illeti, a világnak körülbelül 40 helyén vagyunk 
jelen, plusz a központi állomány. Itt az a feladat, hogy létrehozzunk olyan 
kapcsolatokat, amelyekből üzlet köttetik. 398 kkv-t vittünk ki 2015-ben, összesen 54 
kiállításra és hoztunk létre üzleti kapcsolatokat. 2016-ban 76 ilyen rendezvény lesz.  

Nyitottunk 13 irodát kifejezetten a Kárpát-medencében, azért, hogy a határon 
túli magyar kkv-kat, meg a magyarországi kkv-kat összehozzuk és számukra 
segítséget nyújtsunk. Az elmúlt 2 hónapban, pontosabban októberről-novemberről 
van adatom, alelnök úr, most itt hirtelenjében, 1 milliárd forintnyi forgalmat 
bonyolított az egész rendszer.  

Négyezer kkv-val állunk kapcsolatban, tehát 4 ezer kkv-val van szerződéses 
együttműködése a kereskedőházi rendszernek. Az elmúlt időszakban - most hogy ez 
hány hónapra vonatkozik, azt nem tudom megmondani - több, mint 1 500 üzleti 
kapcsolatot hozott létre a kereskedőházi rendszer a kkv-k számára - 1 500 üzleti 
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kapcsolatot. Tudja, alelnök úr, ez úgy van, hogy itt munkaórát és közpénzt nem 
kímélve létrejön egy-egy üzleti kapcsolat, hosszú tárgyalások vannak, majd a végén a 
magyar vállalat azt mondja, hogy ő 10 alatt ezt nem fogja odaadni, de 9,5-ért venné 
meg a vevő. Mi könyörgünk, hogy 9,5-ért adja oda, mert ez legalább az első lépés az 
exportpiachoz, és utána megnyílik minden, és ő azt mondja, hogy: nem, akkor nem 
tud az ember mit csinálni, akkor az nincs odaadva, és nem jön létre az üzlet.  

Még mondanék önnek számokat a kereskedőházi rendszerrel kapcsolatban a 
miniszterelnöki utakhoz kapcsolódóan: Korea és Kazahsztán esetében a 
kereskedőházi üzleti delegáció összesen 60 milliárd forintnyi exportszerződést kötött 
- 60 milliárd forintnyi szerződést. Tehát nagyjából egyelőre így állunk. Van egy 
hosszú lista, hogy milyen üzleti fórumokon milyen üzleti kapcsolatokat hoztunk létre, 
és továbbra is az a feladatunk, hogy ahhoz segítsük a magyar kis- és közepes 
vállalkozásokat, hogy olyan üzleti kapcsolataik jöjjenek létre, amikből aztán üzlet 
lehet.  

A beruházásösztönzési ügynökség 64 pozitív projektet zárt le idén, ami azt 
jelenti, hogy 64 beruházási tárgyalás zárult sikerrel - 64. Tavaly volt ebből 60. Az idei 
esztendőben ez a 64 beruházás 1,1 milliárd eurónyi összértéket képvisel, és 12 855 
munkahelyet hozott létre. És itt is visszacsatolnék a kkv-khoz, mert a HIPA kezeli a 
stratégiai megállapodásokat; van 65 stratégiai partnerünk, és az ő hálózataikban a 
hazai beszállítók aránya, aminek egy jelentős része azért kkv, összességében 59,1 
százalék, és ez 4 százalékkal emelkedett azóta, hogy aláírtuk a stratégiai 
megállapodásokat. Tehát a kkv-knak nemcsak az elsődleges exportját segítjük, hanem 
a közvetett exportját a nagyvállalati rendszeren keresztül. 

Ezek a beruházások nyilván hozzájárultak ahhoz, hogy a gazdasági 
teljesítményhez arányosított külföldi közvetlen működő tőke Közép-Európában 
Magyarországon a legmagasabb. Most van egy ilyen ősmagyar kifejezés, FDI/GDP, 
ezt így mondják, ebben elsők vagyunk jelenleg Közép-Európában. Én három célt 
tűztem ki magam, magunk elé, amikor önökkel egy év két hónapja találkoztam, hogy 
három adatban legyünk elsők. Ezt sajnos elrontottam, mert FDI/fő-t mondtam, hogy 
abban legyünk elsők. Ebben még másodikak vagyunk, de utólag talán nem volna 
korrekt egy kis oldalsasszéval módosítani a célkitűzést.  

Ha megengedik, képviselőtársaim, az észt nagykövetséggel és Józsa István 
képviselő úr tallinni kérdéseivel kapcsolatban szeretném elmondani önöknek, hogy 
például Észtország esetében 55 százalékkal növeltük az exportunkat az idei esztendő 
első 9 hónapjában, de még itt is elégedetlen vagyok a magyar vállalati részvétellel 
ebből a szempontból.  

Itt történt egy nagykövetség-bezárás, Bana alelnök úr is utalt erre. Ezzel 
kapcsolatban én a következőt gondolom. 2018-ban Észtország az Európai Unió soros 
elnöke lesz, és nyilvánvalóan nem lehet, hogy Magyarország ne rendelkezzen állandó 
képviselettel az Európai Unió soros elnökénél, tehát itt a megfelelő menetrendet majd 
össze fogjuk állítani. Márciusban viszonozza a tegnapi látogatásomat az észt 
külügyminiszter kollega, a külügyminiszter asszony, és akkor a végleges menetrendet 
meg fogjuk alkotni közösen. 

Találkoztam tegnap a miniszterelnökkel, a kereskedelmi kamara vezetőivel, a 
parlamenti pártok képviselőivel is, tehát a magyar-balti együttműködést fontosnak 
tekintjük. A jövő évben lesz a 25. évfordulója a diplomáciai kapcsolatok felvételének. 
Ennek alkalmából egy konferenciát és egy üzleti fórumot is szervezünk.  

A balti légtérvédelemmel kapcsolatban Firtl képviselő úrnak mondom: nagyon 
elégedettek, és köszönik. Már kaptunk felkérést arra - ez a balti légtérvédelmi ciklus 
2018-ban ér véget -, hogy 2019-től is vegyünk benne részt. Jelenleg 88 katonánk 
teljesít szolgálatot, büszkék lehetünk rájuk. Mint ahogy egyébként büszkék vagyunk 
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arra a majdnem 1 000 katonára, akik külföldön teljesítenek szolgálatot 
Magyarországról, részben NATO-, részben ENSZ-, részben pedig más nemzetközi 
missziókban. Tehát a balti légtérvédelmet továbbra is prioritásnak tekintjük. 

Bana alelnök úrnak szeretném mondani a TTIP kapcsán, hogy én a hidegfejű 
nyilatkozatoknak vagyok a híve. Tehát ha a TTIP adott esetben így végigmenne a 
tárgyalási folyamaton, amiben most már nem vagyok biztos, tekintettel arra, hogy a 
TPP lezárult, szóval, ha végigmegy így a tárgyalási folyamat, akkor tudjuk 
megmondani, hogy a kitárgyalt megállapodás jó Európának vagy nem jó. Tehát 
jelenleg nincs olyan céltábla, amire lőni lehetne, merthogy tárgyalások zajlanak. 
Vannak világos vörös vonalak viszont, alelnök úr, ebben önnek igaza van, amik 
egyébként tükrözik a magyar álláspontot: audiovizuális termékek, GMO-mentesség, 
bizonyos szolgáltatásokhoz, növényegészségügyhöz, közegészségügyhöz kapcsolódó 
ügyek, eredetjelzések, ami Tokaj szempontjából fontos - ezek mind-mind vörös 
vonalak. Hogyha ezeknek a tiszteletben tartásával tudna megállapodás születni és az 
ISDS-t is ki lehet venni, akkor azt gondolom, ott jó sansz van arra, hogy az 
Magyarország és Európa szempontjából kedvező megállapodás lehetne.  

Ugyanakkor legalább ekkora esélye van annak, mivel a tárgyalóasztalnak két 
vége van, és ott mindenhol ülnek, hogy amerikai érdekek szerint halad a tárgyalás. Ez 
is elképzelhető, és akkor a végén kijön egy olyan, ami nekünk nem jó. És én 
ragaszkodnék ahhoz, hogy mivel ez egy vegyes típusú kereskedelmi megállapodás, 
nemzetállami ratifikációra is sor kell, hogy kerüljön, tehát nem elég az Európai 
Parlament ratifikációja a magyar kormány álláspontja szerint, hanem nemzeti 
parlamenti ratifikációkra is sort kell keríteni.  

Ami a Kárpát-medencei helyzetet illeti, tisztelt alelnök úr, egyetértek önnel. A 
Nemzeti összetartozás bizottságában Szávay képviselő úrral hosszasan eszmét 
cseréltünk erről a kérdésről, és ott elmondtam neki, hogy az, hogy mondjuk nem 
primer módon ezek a kérdések vannak napirenden, amikor akár Szerbiával, 
Szlovákiával tárgyalunk, az nem azt jelenti, hogy ezeket a kérdéseket elfelejtjük. Csak 
én azt gondolom, hogy bizonyos esetekben egyes nehéz kérdések megtárgyalásához, 
hogy egyáltalán a siker esélyével üljünk oda, ahhoz előtte kellenek kölcsönös, közös, 
bizalomépítő lépések. Tehát amikor mi Szlovákiával általában, nyilván látja ön is, a 
nyilvánosság előtt pragmatikus külgazdasági, energetikai, infrastrukturális ügyekről 
beszélünk és nyilatkozunk, az nem jelenti azt, hogy az így megalkotott közös 
sikerekből létrejövő közös bizalom alapján ne beszélnénk folyamatosan azokról az 
ügyekről, amelyeket kétségkívül meg kell oldani, és amelyek egy jelentős részében 
nem volt előrelépés, sőt, hátralépés volt. Lásd, mondjuk, a kisiskolák bezárásának 
kapcsán a magyar kisiskolák bezárását is, ahol egyébként azt a javaslatot fogjuk tenni 
a szlovák kormánynak, hogy a magyar kormány hajlandó ott finanszírozással 
beszállni. Ez nem volna újdonság, merthogy Kárpátalja esetében is jelentős összeggel 
támogatjuk a Kárpátaljai Megyei Tanács fenntartásában működő intézményeket, 
függetlenül attól, hogy azok ukrán vagy magyar többségű területen vannak. 

És Szerbia esetében annyit szeretnék önnek megjegyezni, hogy szerintem 
mindenképpen a tisztelet hangján kell beszélnünk a jelenlegi szerb miniszterelnök 
erőfeszítéseiről, aki nagyon komoly politikai kockázatokat is vállalva, és komoly 
személyes erőfeszítéssel juttatta el a jelenlegi, tényleg minden idők legjobb szintjére a 
magyar-szerb együttműködést. Nyilván önöket is, akik fontos szerepet tulajdonítanak 
nagyon helyesen a határon túli magyar képviseletnek, örömmel vagy megnyugvással 
tölthette el az a tény, hogy amikor magyar-szerb kormánycsúcs volt itt Budapesten, 
akkor Pásztor István ott ült a szerb kormány delegációjában, a mienkben meg ott ült 
az itteni szerb önkormányzat vezetője.  
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Még annyit hadd mondjak el önöknek, amikor a Kárpát-medencei magyarság 
kérdésével foglalkozunk, akkor persze mi vindikálhatnánk magunknak a jogot, hogy 
majd megmondjuk Budapestről, hogy ott nekik mi a jó, de mi egy másik utat 
szeretünk követni, tehát az ottani, helyi magyar szervezetek véleményére adunk 
elsősorban, amikor a határon túli magyarokkal kapcsolatos politikát folytatjuk.  

Az Oroszország elleni szankciókat is többen kérdezték. Itt azt tudom 
megismételni, amit az előbb mondtam: a közös európai döntésekhez tartjuk 
magunkat, de jelentős kárunk van, és ezt el kell mondani, ezt világossá kell tenni. 
Szerintem legitim az a vita, hogy miképpen állítható elő az a helyzet, amikor az 
Európa-Oroszország pragmatikus, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést újra 
lehet építeni. Tehát például mi azt határozottan támogatjuk, ami szerencsére úgy 
tűnik, hogy polgárjogot nyerő gondolat, és múlt héten a brüsszeli NATO külügyi 
csúcson jött fel, hogy a NATO-Oroszország Tanács munkáját újra kell indítani. Ezzel 
én és a magunk részéről mi abszolút egyetértünk. 

Ami Csöbör Katalin képviselő asszony kérdését illeti, hogy a keresztény 
közösségek ügyében mit lehet tenni: azt nyilván látta ön is, hogy a magyar kormány 
elkötelezett a háború által sújtott területeken élő keresztény közösségek támogatása 
érdekében. Mi voltunk az elsők és sajnos az egyetlenek, akik, amikor a kopt 
keresztényeket lefejezték, azonnal pénzügyi segítséget küldtünk, ha jól emlékszem, 21 
családnak. Sajnos, kevés követőnk akadt. Többször felvetettem már a Külügyek 
Tanácsában, hogy az iraki-szíriai keresztény közösségeket nekünk pénzügyileg, 
jogilag támogatnunk kellene. Az Európai Unió jelenlegi állapotát nem meghazudtoló 
módon kerültek megtárgyalásra ezek a kérdések, maradjunk ennyiben. De szívesen 
együttműködök a Magyar Református Egyházzal abban, hogy ha nem is európai uniós 
köntösben, de néhány országgal együttműködve, akik erre érzékenyek, például 
Szlovákiával közösen az ottani keresztény közösségek érdekében fel tudjunk lépni. 
Nagyon szívesen találkozom is az egyház vezetőségével. 

Józsa István képviselő úr, én azt gondolom, hogy legitim az a vita, amit ön 
mond, hogy egy ilyen nehéz helyzetben a külpolitikának milyen stílust kell vinnie. Ez 
egy vitakérdés, és ilyen vita van is, tehát én ezt nem veszem sértésnek, vagy nem 
veszem ördögtől való dolognak. Nyilvánvalóan, mondjuk, Balázs Péter meg Kovács 
László mást gondol a mostani külügyi szerepvállalásról, mint mondjuk, adott esetben 
én. De én ezt természetes dolognak tartom, és amikor a korábbi külpolitikai 
gyakorlathoz képest egy új magyar külpolitikai gyakorlatról beszélek, akkor én azt 
nem annak a külpolitikai gyakorlatnak a kritizálása céljából teszem. Az egy más 
időszak volt, más volt a világ, és abban az időszakban valószínűleg az a magyar 
külpolitika egy helyénvaló magyar külpolitika volt. Nyilván lehetnek vitáink, hogy 
bizonyos dolgokat hogy kellett volna másként csinálni, meg hogy nem, de 
koncepciójában szerintem a világ helyzete annyira megváltozott, hogy a külpolitika 
mint politika helye, szerepe és stílusa is jelentős mértékben megváltozott. Mert 
néhány évvel ezelőtt az egy, hogy is mondjam, váratlan fordulat lett volna, hogy egy 
szomszédos ország miniszterelnöke elkezd fasisztázni, vagy egy szomszédos ország 
külügyminisztere elkezd autistázni. Ezek olyan helyzetek, amikor én inkább vállalva a 
kritikákat és az erről szóló vitákat, nem tehetem meg, hogy ne vágjak vissza hasonló 
keménységgel, mert én azt gondolom - és ebben is lehet vita köztünk, és helyes is, 
hogy van -, inkább ezt várják el az emberek, mint azt, hogy finomkodva, mindenfajta 
diplomáciai iskola finomságait felhasználva mondjunk valamit.  

De azt gondolom, hogy ez nem személyes kérdés közöttünk, hanem ez egy 
koncepcionális vita, én ezt a koncepciót képviselem, engem a miniszterelnök úr arra 
kért föl, pontosabban azt az utasítást adta, amikor felkért, hogy magyar 
külügyminiszterként magyar külpolitikát vigyek. Én ehhez próbálom tartani 
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magamat. Most azt a, hogy is mondjam, óvodás szakzsargont meg nem akarom 
idehozni, hogy azt mondjam, hogy nem mi kezdtük, mert ha képviselő úr is 
visszagondol, nem én voltam az első, aki azt kérte, hogy kedves kancellár úr, ugyan 
nem mondana-e rólunk valamit, amire aztán én visszavághatnék, és egyik, minket 
bíráló külföldi tisztségviselőt sem kértem hasonló magatartásra. De értem én azt, 
hogy ez kinyit vitákat, ezeket én szívesen vállalom is, ugyanakkor azt gondolom - még 
egyszer mondom -, hogy ha valaki minket olyan jelzőkkel illet, mint egyes külföldi 
politikusok, akkor szerintem a külügyminiszternek kutya kötelessége hasonló 
keménységgel visszaválaszolni. Lehet, hogy majd megint lesz olyan helyzetben a világ, 
amikor egy más típusú külpolitikára lesz szükség, és lesz idő hátradőlni, hosszú távú 
koncepciókról beszélgetni, stratégiákat alkotni, nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy 
azonnali reakciókat kell adni, de most ilyen helyzet van, én azt gondolom legalábbis. 

Ami a személycseréket illeti: képviselő úr, erről már vitáztunk többször is, meg 
a nyilvánosság előtt is nagyon sok, rendkívül férfias és határozott, név nélküli 
kiállással szembesültünk, amelyek arról beszéltek, hogy a szakmaiságot milyen 
módon vesszük ki a Külügyminisztériumból. Én annyit szeretnék önnek mondani, 
hogy a külügy jelenlegi vezetése a következő emberekből áll. Szabó László 
miniszterhelyettes a TEVA - a világ legnagyobb izraeli vállalata - magyarországi 
cégének volt a vezetője, és a TEVA legsikeresebb menedzsereként tartották számon a 
világon. Én nem gondolom, hogy hiányozna belőle a külgazdasági vagy általában a 
gazdasági szakértelem. A tárca közigazgatási államtitkára, Balogh Csaba hazánk 
pozsonyi nagykövete volt évekig. Íjgyártó István az önök kormányzása alatt is 
nagyköveti pozíciót töltött be, ha jól emlékszem, talán Bukarestben, aztán volt 
nagykövet Moszkvában, most ő a kultúrdiplomáciai államtitkár. Mikola István viszi a 
multilaterális ügyeket, ő volt az OECD-nél a nagykövetünk négy vagy öt esztendőn 
keresztül, tehát a multilaterális világot jól ismeri. Magyar Levente a 
Miniszterelnökségen volt helyettes államtitkár, ő viszi a gazdaságdiplomáciai ügyeket. 
A befektetési ügynökségünk vezetője Ésik Róbert, aki a Nokia magyarországi cégének 
volt a vezérigazgatója, sikeres üzletember, akit egy amerikai vállalat akart leigazolni 
éppen akkor, amikor sikerült meggyőznünk, hogy álljon közszolgálatba. Az 
Eximbankot Urbán Zoltán vezeti, aki az Európai Beruházási Bank igazgatóságának 
tagja a mai napig.  

Tehát értem én, hogy vannak emberek, akiknek megköszöntem az eddigi 
munkáját, és ők ezt sérelmezik, ez nekik rosszul esett, ezért aztán név nélkül, nevüket 
elhallgatni kérő forrásokként végigroadshow-zzák a médiát, meg nyilván 
panaszkodnak önöknél is arra vonatkozólag, hogy micsoda döntések születtek a 
külügyben. Igaz, hogy volt nagyon sok nagykövetcsere, mert talán hetvennél is több 
csere történt meg az elmúlt időszakban, de azért szeretném elmondani, hogy ha 
összeszámolja, hogy hány olyan nagykövet van, vagy hány olyan középvezető van a 
minisztériumban, akik az önök kormányzása alatt is ott dolgoztak, és jó teljesítményt 
nyújtottak; mert meg kell mondjam önnek, Bencze József országos 
rendőrfőkapitánnyal az önök kormányzása alatt nagyon sok vitám volt. Ha most 
visszanéznénk azokat a, hogy is mondjam, csörtéket, amiket ott vívtunk, 
mosolyognánk nagyokat. De azt gondolom, Bencze József ma az egyik legjobb magyar 
nagykövet, ezért javasoltam a miniszterelnök úrnak, hogy őt nevezzük ki az újonnan 
nyitandó Fülöp-szigeteki nagykövetség élére. Macedóniában volt eddig nagykövet, a 
mellettem ülő fiatalember, aki az európai ügyeket viszi a külügyben, a következő 
jelöltünk, majd nyilván önök is meg fogják hallgatni. Bencze József szerintem az egyik 
legjobb nagykövet. Az önök kormánya alatt rendőrfőkapitány volt, ha jól emlékszem, 
nehezen süthető rá a bélyeg, hogy na, ő az az új hullám, akit behozott ez az új, fiatalos 
generáció a külügybe. És még hosszasan tudnám ezeket sorolni, csak azt akarom 
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mondani, hogy persze általános percepciók szintjén ezt el lehet mondani, meg jó is, 
csak ha végignézzük, hogy kik dolgoznak a külügyben, önök azt láthatják, hogy 
nagyon sok tapasztalt, az önök kormánya alatt is jó teljesítményt nyújtó diplomata 
van jó pozícióban, nagyköveti pozícióban a jelenlegi Külügyminisztériumban.  

Meg azért is szoktak engem bírálni, hogy például Kóka Jánosnak segítünk a 
külpiacokon, aki azért megint csak nem a mi kormányunkban szerzett magának 
dicsőséget meg hírnevet, hanem például az MSZP-SZDSZ-kormányban, ehhez képest 
pont az MSZP környékéről szoktam ezért támadásokat kapni. De nem vagyok 
kommunista, tehát én nem irigylem mástól a sikert. Magyarország külpiaci sikere az 
siker, függetlenül attól, hogy éppen, aki learatja, hova húzza be az ikszet, vagy melyik 
kormánynak volt a minisztere. Tehát én továbbra is azt gondolom, tisztelt 
képviselőtársaim és Józsa képviselő úr, hogy a külpolitikában, a külgazdaságban a 
siker az magyar siker. Tehát én nagyon örülök annak, ha olyan nagyköveteink meg 
olyan üzletembereink sikeresek, akik, mondjuk, köztudottan azért nem voltak mindig 
a mi politikánk támogatói.  

Most a Graboplast mögött álló tulajdonosi kör - akik aztán az Eximmel meg a 
HIPA-val rendkívül szoros kapcsolatban vannak - párthovatartozásáról sem kell 
szerintem hosszú vitákat nyitnunk. Tehát én csak arról szeretném biztosítani a 
képviselő urat, hogy ezután is nagyon szívesen állok az önök rendelkezésére vagy az 
önökhöz közel álló emberek rendelkezésére, mint ahogyan, amikor Vona elnök úr is 
megkeresett különböző külgazdasági, befektetési típusú ügyekkel, pont úgy 
segítettem neki, mintha Hörcsik Richárd keresett volna meg. Tehát ez szerintem, 
hogy is mondjam, így normális vagy így kéne, hogy normális legyen, mint ahogy a 
Külügyi bizottság szocialista és jobbikos tagjaival is rendkívül gyakran beszélek, ha 
éppen kell, mint ahogy a frakcióvezetőket is mindig tájékoztatom, ha van valami 
olyan fontos külügyi kérdés, amiről azt gondolom, hogy jó, ha tudnak. Tehát 
szerintem ezen a területen egy kicsit a belpolitikai viszályok fölé emelkedhetünk, még 
akkor is, hogyha mondjuk nyilván a külpolitika nem minden elemével, vagy több 
elemével nem értenek egyet, mint amennyivel adott esetben egyetértenek.  

Amire még itt kitérnék, az a Budapest-Belgrád vasútvonal, amire vonatkozóan 
is hangzott el kérdés. Ez egy stratégiai kérdés, mert a kérdés az az, hogy az egy övezet-
egy út, kínai Selyemút stratégiából adódóan a Kelet-Kínából Európába küldött áruk, 
amelyekkel behajóznak a görög kikötőkbe, azok Magyarországon keresztül jutnak el 
Nyugat-Európába vagy nem. Szerintem az a jó, ha Magyarországon keresztül jutnak 
el. És ez a kínai-szerb-magyar együttműködés, amely ennek a Belgrád-Budapest 
vasútvonalnak a felújítására vonatkozik, ez egy olyan stratégiai jellegű beruházás, ami 
Magyarországot teszi fel arra a térképre, hogy akkor a kínai áruk merre jutnak el 
Nyugat-Európába. Szerintem ez fontos. Ugyanakkor aláírtuk az erről szóló 
kormányközi megállapodást, de a végrehajtás, meg a kivitelezés csak akkor kezdődhet 
meg, hogyha olyan finanszírozási szerződést kötünk, ami összhangban van azzal a 
kitétellel, hogy a piacon Magyarország által jelenleg elérhetőnél kedvezőbb 
finanszírozási konstrukció jöjjön létre. Ha az nem tud létrejönni, akkor más 
konstrukciót kell keresnünk, és akkor más formában kell megvalósítani. De remélem, 
hogy sikerül a kínaiakkal kitárgyalni egy ilyen pénzügyi konstrukciót. Kétvágányú 
pálya jön létre, amely végig villamosítva lesz; 160 km/órás sebességet tesz lehetővé; 
200 kilométer/órás geometriája lesz; 740 méter hosszú vonatok mennek rajta; 225 
kilonewton tonna tengelynyomást fog elbírni, ha ez itt esetleg valakiben az izgalmat 
felkelti. De az a lényeg, hogy nagy, hosszú és nehéz tehervonatokat tud közlekedtetni, 
talán ez a lényeg. 

Horvátországgal, azt gondolom, érdekünk a kapcsolatok rendezése, de erre 
csak a parlamenti választások nyomán kialakult helyzet tisztázása után látok esélyt. 
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Szintén Firtl képviselő úr hozta fel, hogy akkor az emberek és a kormányok 
Európában milyen álláspontokat visznek. Én azt látom, hogy az európai emberek, 
meg az európai kormányok álláspontja széttart. Persze pont az előbb beszéltem arról, 
hogy milyen férfias dolog névtelen forrásokra hivatkozni, meg főleg névtelen 
forrásokként beszélni, de azt tudom önnek mondani, hogy nagyon sok olyan biztatást 
kapunk, kapok én is személyesen találkozókon, ahol a partnerek ezt nyilvánosan nem 
teszik, nem tehetik, vagy nem akarják megtenni. Arról nem is beszélve, hogyha az 
ember elmegy egy-egy nyilvános eseményre külföldön, az ott lévő civil hallgatóság, 
tehát a közvélemény - mert a közvélemény nem azonos azzal, amit megír az újság, 
mert az a sajtó, a közvélemény meg az, amelyik elolvassa - álláspontja, úgy látom, 
inkább abba az irányba mutat, mint a mi kormányzati álláspontunk. 

Tessely alelnök úr kérdéseire vonatkozóan, a Paksi Atomerőmű: én azt 
gondolom, hogy ez az ország energiabiztonságának talán leginkább a kulcseleme, és 
nemcsak az energiabiztonságunknak, hanem a fenntartható, alacsony energiaáraknak 
is a garanciája. Amikor a befektetésekért való versenyről vagy a beruházásokért folyó 
versenyről beszélünk, az egyik legfontosabb tétel éppen az energiaárak kérdése. 
Fontosabb talán, mint a munkaerőköltség. És azért ma Európa nagyon komoly 
versenyhátrányban van az Egyesült Államokkal szemben, mert itt az ipari 
energiaköltségek jóval, jóval, jóval magasabbak, mint az Egyesült Államokban. Ezért 
nagyon sok beruházást el is vesztettek egyébként európaiak, köztük mi is, és nem 
Szlovákiával szemben, vagy nem Lengyelországgal szemben, hanem az Egyesült 
Államokkal, meg Mexikóval szemben. 

Éppen ezért én fontosnak tartom, hogyha már nincs európai stratégia, legalább 
magyar stratégia legyen az energiaárak további csökkentésére. Paks ennek az egyik 
sarokköve, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a beruházás 
menetrend szerint menjen végig. Én nem látok semmilyen okot arra, hogy ez ne így 
menne végig. Tehát azokat a kifogásokat, amelyek időről időre megjelennek, azokat 
én nem tartom olyan kifogásoknak, amelyek megállnák a helyüket. Most arról nem is 
beszélve, hogy egy finn építkezési konstrukciót követünk, amivel szemben ugyanilyen 
problémafelvetések nem hangzottak el. 

Az Európai Unió reformja és Nagy-Britannia. Itt volt kedves említeni az 
alelnök úr, hogy Cameron miniszterelnök úr járt Közép-Európában. Ebből fakadóan 
szeretném azért jelezni, hogy május 22-én volt, ha jól emlékszem, Rigában, a 
legutóbbi Cameron-Orbán-találkozó, és a britek kértek egy találkozóra lehetőséget a 
jövő hét végére az Európai Tanács ülésére, egy kétoldalú találkozóra. Tehát lesz 
magyar-brit kormányfői találkozó Brüsszelben. Legutóbb pedig november 13-án 
folytattam kétoldalú tárgyalást a brit külügyminiszterrel, tehát a magyar-brit 
diplomáciai kapcsolatok aktívak, most a gazdasági kapcsolatokról már nem is 
beszélve. 

Ami a britek EU-reformelképzelését illeti: abban van jó néhány elem, amit 
abszolút támogatandónak gondolunk, és támogatunk is, merthogy olyan reformokat 
is megcéloz a britek törekvése, amelyek az európai versenyképesség növekedéséhez 
vezetnek a mi meglátásunk szerint. Viszont nyilván vannak olyan elképzelései a 
briteknek, amiket meg annyira nem támogatunk teljes szívvel, meg jó szívvel, ilyen 
mondjuk a munkaerő szabad áramlásának bizonyos fokú korlátozására vonatkozó 
törekvés. Persze mondjuk, amikor a brit miniszterelnök elmondja, hogy az 
országában milyen komoly szociális és egyéb típusú kedvezményeket kapnak azok, 
akik odamennek munkát vállalni, nyilván érthető az ő szempontjukból, hogy 
vizsgálják, hogy hogyan alakítsák át mondjuk a szociális rendszerüket. De ezt mi 
ebből a szempontból nyilván nem támogatjuk, tehát mondjuk, ne kezeljenek minket 
Közép-Európából érkező migránsokként Nagy-Britanniában, hogy érzékeltessem, 
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hogy mit gondolok arról, hogy az Európai Unión belüli személyek szabad áramlása és 
a munkaerő szabad áramlása ne sérüljön azáltal, hogy van egy kívülről jövő migrációs 
nyomás. És a kívülről jövő migrációs nyomás ne adjon teret és lehetőséget arra, hogy 
valakik mondjuk a munkaerő szabad áramlását akarják korlátozni az Európai Unión 
belül. De a britek reformtörekvéseinek egy részével, amelyek kifejezetten az európai 
versenyképességet szolgálják, egyetértünk, azokat támogatjuk. 

Azt hiszem, hogy végigmentem mindenen. Engedje meg, kérem, elnök úr, hogy 
a bizottság valamennyi tagjának köszönetet mondjak azért, hogy a nagyköveti 
meghallgatásokra az idei esztendőben a kérésünknek megfelelően mindig sort 
kerítettek. Köszönöm szépen a támogatásukat, amiket a nagyköveteknek 
biztosítottak.  

Szeretném önöknek még egyszer elmondani, hogy a nagyköveteink külföldön 
Magyarországot képviselik, és bármilyen esetben, amikor az Európai ügyek 
bizottságának tagjai, pártállástól függetlenül, külföldi utakra vállalkoznak, külföldi 
utakat bonyolítanak le, a magyar külképviseletek természetesen állnak rendelkezésére 
mindenkinek, hiszen külföldön, hiszem azt, mindannyian Magyarországot szolgáljuk 
és képviseljük. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a beszámolóját. Sok sikert kívánunk 

a munkájához.  
Tisztelt Bizottság! Két perc technikai szünetet rendelek el, mert zárt üléssel 

folytatjuk, nagyköveti meghallgatással… (Dr. Józsa István jelzésére.) 
Bocsánat, még Józsa képviselő úrnak személyes megtámadtatás miatt szót 

adok. 

Dr. Józsa István hozzászólása 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Szeretném tisztázni, tisztelt elnök úr, hogy ha 
nekem vitám van a külügyminiszterrel, akkor azt vele folytatom le, és abban ön ne 
tegyen ilyen tartalmi jellegű kiegészítéseket, amire a házszabály szerint nincs 
lehetősége. Visszaélt azzal a helyzettel, hogy mint levezető elnök, egyik képviselőtől a 
másikig átadja a szót, közben olyan megjegyzéseket tett az én hozzászólásomhoz, 
amik annak a tartalmát nem tükrözik.  

Tehát ezt szeretném visszautasítani, és óvni az elnök urat attól, hogy a mi 
kettőnk vitájába külön szereplőként ne vegyen részt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tudomásul vettem. 
 

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 
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