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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Köszöntöm a bizottság tagjait, miniszter urat, államtitkár urat, 
kísérőiket és kedves vendégeinket.  

Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót, 
amelynek két napirendi pontja van: 1. napirendi pontként Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter úr éves meghallgatása, mely az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 41. §-a alapján minden évben kötelező meghallgatást jelent; majd 2. 
napirendi pontként az egyebek között ha valakinek véleménye, kérdése van egyéb 
ügyekben, vagy olyan felvetése, amelyet meg kíván osztani a bizottság tagjaival, akkor 
arról tudunk tárgyalni.  

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan 
észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, kérem, aki a mai ülés napirendjét 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú döntéssel 
a bizottságunk a napirendjét elfogadta.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti.  

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása 

Elsőként köszöntöm miniszter urat. Megadom a lehetőséget arra, hogy szóbeli 
kiegészítést tegyen. Képviselőtársaim megkapták azt a háttéranyagot, amelyet mi 
készítettünk elő, előrelátó módon, így képviselőtársaimnak lehetősége volt arra, hogy 
miniszter úr elmúlt időszakbeli szerepléseiről, interjúiról egy átfogó anyagot 
kapjanak. Öné a szó, miniszter úr. 

Szijjártó Péter szóbeli kiegészítése 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy találkozhatunk, és 
beszámolhatok önöknek az elmúlt esztendő tevékenységéről. Ha jól emlékszem, a 
jelölti meghallgatásom óta a Gazdasági bizottságban nem volt módom számot adni a 
tevékenységemről, ezért most szeretném kihasználni ezt az alkalmat, s ha 
megengedik, a felvezetőmben is inkább a külgazdasági típusú kérdésekre szeretnék 
koncentrálni, tekintettel a bizottság nevére, de természetesen a kérdések során állok 
rendelkezésükre bármilyen témában. 

Először is szeretném azt leszögezni, hogy az idei esztendő kihívásokkal teli 
esztendő volt és jelenleg is az. Azt gondolom, innentől kezdve nem túlzás azt 
mondani, hogy a második világháború lezárása óta Európának még soha nem kellett 
annyi és olyan súlyosságú kihívással szembesülnie egy adott időpontban, mint 
jelenleg. Idesorolom azt, hogy háború van Európában, ráadásul a 
szomszédságunkban, Ukrajnában. A keleti szomszédságunk területi konfliktusoktól, 
befagyott konfliktusoktól terhelt. A déli szomszédságunkban létrejött, rendkívül 
instabil viszonyok nyomán Európára egy soha nem látott mértékű nyomás hárul a 
bevándorlási krízis formájában. Az energiabiztonsági kérdéseket még mindig nem 
sikerült megoldani. S látnunk kell azt is, hogy gazdasági tekintetben Európa egyre 
inkább lemarad a világgazdasági versenyben. Láthatjuk azt, hogy a világgazdaságban 
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egy elképesztő globális verseny zajlik a regionális típusú gazdasági-kereskedelmi 
integrációk között, és ebben a globális versenyben Európa egyelőre meglehetősen 
nehezen állja a versenyt. A legutóbbi fejleményeket nyilván önök is látták: az 
Amerikai Egyesült Államok aláírta a csendes-óceáni partnerségi szerződést, létrejött 
egy olyan, regionálison is túlmutató kereskedelmi-gazdasági integráció, amely a 
világgazdasági teljesítmény 40 százalékát adja, közben pedig Európa a hasonló típusú 
tárgyalásokban jelentős mértékben le van maradva. Itt akár a TTIP-et hozhatom ide, 
vagy akár azt, hogy láthatjuk Oroszországot, amint szervezi az eurázsiai gazdasági 
unió tevékenységet, láthatjuk az arab országokat, amelyek egyre inkább arra 
koncentrálnak, hogy az afrikai, dél-amerikai együttműködésben első helyen 
szerepeljenek - közben sajnos azt látjuk, hogy Európa ebben a tekintetben lemaradt.  

Ami az elmúlt egy esztendőt illeti, gazdaságilag, és ami már ránk vonatkozik, 
szigorúan véve is, az a következő. A magyar gazdaság nyitott gazdaság, ennélfogva az 
exportteljesítménye és a külföldről érkező beruházások rendkívüli módon 
befolyásolják a nemzetgazdasági teljesítményt. Itt azt látjuk, hogy a beruházásokért 
öldöklő verseny, élethalálharc folyik; azt látjuk, hogy most egy egységnyi beruházásért 
ötször-tízszer többet kell dolgozni, mint néhány esztendővel ezelőtt. Sokkal több 
versenytársunk van és sokkal erősebb versenytársaink vannak. Folyamatosan érveket 
kell szolgáltatni arra, hogy miért Magyarország a legvonzóbb befektetési célország; s 
mivel sportos elnöke van a bizottságnak, ezért talán az a legplasztikusabb, ha azt 
mondom, hogy ami eddig elég volt a csoportkörhöz, az ma már a selejtezőhöz is 
kevés. Ami korábban a beruházások esetében indok volt, hogy miért Magyarországra 
jöjjenek, az ma már egy olyan alapvető kérdés, amit mindenki teljesíteni tud. Tehát a 
beruházásokért folyó verseny öldöklővé vált. 

Ugyanakkor azt látjuk, hogy a magyar modellel sikerült meghaladnunk egy régi 
közgazdasági dogmát, amely úgy szólt, hogy egyszerre gazdasági növekedést 
produkálni, egyszerre új munkahelyeket teremteni és ezzel egy időben fegyelmezett 
költségvetési gazdálkodást folytatni nem lehet, vagy legalábbis rendkívül nehéz. Ezt 
sikerült meghaladnunk, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban a magyar 
gazdaság nemcsak hogy növekedni tudott, nemcsak hogy új munkahelyeket tudott 
létrehozni, de emellett fennmaradt a fenntartható költségvetési gazdálkodás 
folyamata is; egy 3 százalék alatti, fenntartható költségvetési hiányunk van, ráadásul 
az államadósság is lépésről lépésre csökken. A magyar gazdaság teljesítményével 
kapcsolatban szerintem két beszédes adat, hogy 23 éve nem volt ilyen magas a 
foglalkoztatottság és 11 éve nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség, mint most. 
Ehhez a külgazdaság hogyan járul hozzá? Tekintettel arra, hogy tőlem mégiscsak egy 
ilyen jellegű összefoglalót várnak, szeretnék erről néhány szót mondani. 

Abszolút látjuk, hogy milyen területeken kell előrelépni. A rendkívül öldöklő, a 
nemzetközi gazdasági beruházásokért folytatott versenyben, ha a kutatás-
fejlesztésben, a szakemberképzésben és a beszállítói bázis bővítésében nem tudunk 
előrelépni, akkor hosszú távon nem tudjuk a versenyképességünket javítani, sőt még 
a meglévőt is el tudjuk veszíteni. Ennek megfelelő döntések születtek az elmúlt 
időszakban. A kutatás-fejlesztésre fordítható összegeket megdupláztuk, a 2014-2020 
közötti időszakban mintegy 700 milliárd forint áll rendelkezésre kutatás-fejlesztésre. 
Az uniós források 60 százalékát közvetlen gazdaságfejlesztésre fordítjuk, és mi is 
feliratkozunk arra a térképre, amire szinte már minden közép-európai ország 
feliratkozott, de mi még nem, ez pedig az, hogy tud-e valaki a magáénak mondani egy 
olyan területet, amellyel őt azonosítják egy adott földrajzi régión belül. Így vannak a 
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lengyelek a krynicai gazdasági fórummal, így vannak a szlovákok a Globseckel mint 
gazdaságpolitika; most ide mi is feliratkozunk, és május 8-10. között Think Budapest 
néven elindítjuk azt a szándékaink szerint, ha közép-európai régióról van szó, akkor 
magyar tematikájú konferenciát, amely a kutatás-fejlesztésről, az innovációról és 
ezeknek a gazdaságban való felhasználásáról szól a versenyképesség növelése 
érdekében. A „Digitális Magyarország” program keretében pedig 2018-ra az egész 
országot lefedő, nagy sávszélességű internetelérést biztosítunk, ami nélkül egyébként 
nincs versenyképesség.  

Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a képzésről. Mert jól látható, hogy ha 
nem rendelkezünk a megfelelő létszámban és színvonalon képzett munkaerővel, 
akkor nem fogunk tudni újabb beruházásokat vonzani, márpedig a folyamatos 
beruházási döntések tőlünk folyamatos képzési döntéseket igényelnek. Ennek 
megfelelően 2016. január 1-jétől több olyan intézkedés is életbe lép, amelyek nyomán 
a képzési kihívásoknak talán meg tudunk felelni. Ha a szakképzésre vonatkozó 
kedvezményekről beszélünk, a szakképzési hozzájárulás csökkenthető lesz a 
szakképzési tevékenység érdekében végzett beruházási költségek egy részével, a 
szakképzés során munkát vállaló oktatók bérének egy részével, és kiegészítő 
normatíva is igénybe vehető lesz.  

A beszállítói kör fejlesztése során pedig a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumhoz tartozó, gazdaságpolitikával foglalkozó intézmények külön 
figyelmet fognak szentelni annak, hogy minél több magyar kis- és középvállalkozás 
kerülhessen be egy-egy nagy nemzetközi vállalat beszállítói hálózatába.  

Amikor 2014 szeptemberében találkozhattam önökkel a jelölti 
meghallgatásomon, akkor három célt tűztem ki, illetve három célról adtam számot 
önöknek: belátható időn belül Magyarországon legyen a legmagasabb az ipar 
hozzájárulása a GDP-hez; Magyarországon legyen a legnagyobb az export GDP-hez 
viszonyított aránya; s nálunk legyen a legmagasabb az egy főre jutó külföldi közvetlen 
működő tőke mennyisége Közép-Európában. Ebben szeretnék számot adni önöknek 
arról, hogy FDI/fő tekintetében Közép-Európában a 8000 eurós értékkel jelenleg a 
második helyen állunk a csehek mögött. Ha akkor kicsit szofisztikáltabb vagyok és 
FDI/GDP mutatóban szabom meg az első helyet célként, akkor jól állnánk, mert 
abban elsők vagyunk, de talán így utólag nem volna korrekt módosítani a célkitűzést. 
Tehát FDI/GDP-ben elsők vagyunk Közép-Európában, de FDI/főben még mindig 
másodikak. Ami az export/GDP arányt illeti, az Európai Unióban különböző 
statisztikai adatok szerint a 2-3-4. helyen állunk. Arányokat tudok mondani önöknek: 
2010-ben az export GDP-hez mért aránya 88 százalék volt, 2014-ben 91 százalék, az 
idei esztendő első félévének végén pedig 97 százalék. Tehát szépen lépegetünk előre. 
Jól láthatóan az Európai Unióban az első helyhez 100 százalék fölötti arányra van 
egyébként szükség; a szlovák gazdaság már majdnem hozza is ezt, ott a gazdaság 
mérete kisebb, mint a mienk, de egy nagyjából hasonló szerkezetű gazdaságról 
beszélünk. 

Ami a külkereskedelmi mérleg többletét illeti, 2015 első kilenc hónapjáról 
tudok önöknek számot adni a legújabb adatok szerint: 1,12 milliárd euróval nőtt a 
kereskedelmi mérleg többlete, és 6,16 milliárd eurót tett ki. Tavaly egész évben volt 
6,27 milliárd euró, tehát kilenc hónap alatt majdnem elértük azt a 
külkereskedelmimérleg-többletet, amelyet a tavalyi esztendő egészében sikerült 
elérni. Azt tudom tehát mondani önöknek, hogy a rendkívül kedvezőtlen 
világgazdasági folyamatok dacára is a magyar export és a magyar külgazdaság 
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teljesítménye hozzá tud járulni a magyar gazdaság növekedési pályájának 
fenntartásához.  

Szeretnék önöknek számot adni néhány intézkedésről, amelyet az elmúlt egy 
esztendőben hoztunk, tekintettel arra, hogy ha jól értem legalábbis, a bizottság 
meghallgatása is erre vonatkozik. Néha belecsúszom még ’14-be is, ha nem probléma, 
merthogy akkor vettem át a hivatalt.  

Azt tudom mondani önöknek, hogy 2014 nyarától 16 új külképviselet 
megnyitásáról született döntés; ez 9 nagykövetséget és 7 főkonzulátust jelent. Ez 
jelenti mind a keleti nyitás, mind a déli nyitás célterületeit, de jelenti európai 
képviseletek nyitását is, hiszen két új főkonzulátus nyitásáról született döntés: 
Németországban Düsseldorfban és Stuttgartban. Mind a 16 döntés végrehajtása 
folyamatban van. 

Amikor 2014 szeptemberében találkoztunk, azt mondtam önöknek, hogy azt 
szeretném, ha minden bilaterális nagykövetségünkön munkát vállalna külgazdasági 
diplomata, a desztináció vagy a reláció erősségének függvényében egy, kettő vagy 
három. Most arról tudok önöknek beszámolni, hogy jelenleg 136 állomáshelyen 
teljesítenek szolgálatot külgazdasági attasék; az utolsók, akiket kiküldünk, a jövő 
esztendő első negyedévében fogják elfoglalni a pozícióikat.  

Arról is beszéltem önöknek, hogy szeretném, ha olyan emberek dolgoznának 
vezető pozíciókban a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve 
intézményeiben, akik a gazdasági életben már nevet szereztek maguknak. Ennek 
megfelelően a miniszterhelyettes, Szabó László a TEVA magyarországi vállalatát 
vezette és úgy igazolt a közszolgálatba; a Befektetési Ügynökség vezetője, Ésik Róbert 
korábban a Nokia, illetve a Nokia-Siemens magyarországi vállalatait vezette; az 
Eximbankot vezető Urbán Zoltán pedig az Európai Beruházási Bank igazgatóságából 
igazolt hozzánk.  

Az idei évi számokról szeretnénk önöknek számot adni. Befektetések 
tekintetében a befektetések ösztönzésével foglalkozó hivatalunk az idei esztendőben 
eddig 62 pozitív projektet könyvelhetett el, ami azt jelenti, hogy 62 olyan beruházói 
döntés született a Befektetési Ügynökség tárgyalásai nyomán, amelyek magyarországi 
beruházásban végződnek. Ezek nyilván különböző stációkban vannak még; van, ahol 
elkezdték a beruházást, van, ahol alapkőletétel történt, van, ahol szerződéskötés 
történt, van, ahol pénzügyiajánlat-elfogadás történt. Ez a 62 úgynevezett pozitív 
projekt összesen 1,1 milliárd eurónyi beruházást jelent, és 12 455 munkahelyet hoz 
létre. Emellett 164 döntés előtti projektet kezelünk; ez azt jelenti, hogy a Befektetési 
Ügynökségünk ennyi vasat tart a tűzben egyszerre, tehát ennyi beruházási szándékot 
kezel. Ezek összesen 26 ezer új munkahelyet és 4,2 milliárd eurónyi beruházást 
jelenthetnek. Tisztelt képviselőtársaim, a Best to Invest 2015 rangsorában ennek 
megfelelően a Kelet-Európa kategóriában most már első helyre kerültünk, 
Csehországot, Lengyelországot és Szlovákiát megelőzve. 

Ami az Eximbankot illeti, az idei esztendőben 385 milliárd forint összértékű 
hiteljellegű termék folyósítása történik meg, ebből 371 milliárd forint hitelkihelyezés, 
14 milliárd forint pedig hitelfedezeti garanciavállalás. Szektorok tekintetében ez úgy 
oszlik meg, hogy a hiteleknek körülbelül egyötöde a közútijármű-gyártásban kerül 
hasznosításra, körülbelül 18 százaléka az élelmiszeriparban. Fontosnak tartjuk, hogy 
bár a járműipar a zászlóshajónk, de minél több fejlesztési és finanszírozási eszközzel 
támogassuk mind az élelmiszeripar, mind más ágazatok, mint például az informatika 
felzárkózását a járműiparhoz, és ennek megfelelően a hitelek mintegy 7 százaléka az 
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IT-szektorban kerül kihelyezésre. Ez a 385 milliárd forint összértékben kihelyezett 
hitel 453 milliárd forintnyi export- és termelési többletet eredményez a magyar 
gazdaságban, 283 milliárd forinttal járul hozzá a nominális GDP-hez, 102 milliárd 
forinttal növeli a költségvetés bevételeit, s 23 ezer munkahely megmaradásához, 
illetve keletkezéséhez járul hozzá mindez. 

Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 
szervezésében 2015-ben 54 kiállításon vettek részt külföldön magyar kis- és 
középvállalatok, összesen 398-an, és a jövő esztendőben 76 ilyen kiállításra és 
promóciós eseményre juttatunk el magyar kis- és középvállalkozásokat annak 
érdekében, hogy termékeiket, illetve szolgáltatásaikat minél inkább népszerűsíteni 
tudják külföldön. Emellett a közép-európai gazdaságfejlesztési koncepciónk 
keretében megkezdte működését a közép-európai kereskedelemfejlesztési hálózatunk 
is, ami azt jelenti, hogy a Magyarországgal határos Kárpát-medencei országokban 13 
irodát kezdtünk működtetni, annak érdekében, hogy a határon túli magyar kis- és 
középvállalkozások és a magyarországi kis- és középvállalkozások együttműködését 
gördülékennyé tudjuk tenni. 

Végezetül, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, a stratégiai 
megállapodásokról szeretnék beszámolni önöknek, tekintettel arra, hogy itt is látom, 
hallom, olvasom a megnyilatkozásokat. Csak annyit szeretnék mondani, hogy 64 
stratégiai megállapodást kötöttünk eddig. Ezek a partnereink, tehát ez a 64 vállalat 
összesen 196 300 embernek ad munkát, és amióta megkötöttük velük a stratégiai 
megállapodásokat, azóta 14 400 új munkahelyet teremtettek. Tehát arra a kérdésre, 
hogy van-e értelme a stratégiai megállapodásoknak, csak azt tudom mondani 
önöknek, hogy igen, van, és ráadásul a 14 400 új munkahelyen felül a stratégiai 
megállapodások megkötése után még több mint 8 ezer ezen felüli új munkahely 
létrehozását tűzték ki célul ezek a vállalatok. Az idei esztendőben 12 stratégiai 
megállapodást kötöttünk egyébként, és még december 8-án, holnap a német IT 
Services nevű céggel is kötünk megállapodást, tehát 65-re fog nőni a stratégiai 
partnereink száma. A legtöbb vállalat természetesen a járműiparban dolgozik, 23-an; 
van 6-6-6 gyógyszeripari, elektronikai és informatikai stratégiai partnerünk is; az 
élelmiszeriparból pedig 5-en. Ami a nemzetiség szerinti megoszlást illeti, 10 amerikai, 
9 német és 7 japán a legtöbb. Egyébként még annyit, hogy ezek a vállalatok, mióta 
megkötöttük a stratégiai megállapodásokat, 1590 milliárd forintnyi új beruházást 
hoztak Magyarországra. Tehát azt gondolom, van értelme a nagy nemzetközi 
vállalatokkal való kapcsolattartásnak. 

Nos, tisztelt elnök úr, mivel nem akarom elvenni a levegőt és a lehetőséget a 
kérdések elől, ezért nagyjából ennyivel készültem, tekintettel arra, hogy szerintem a 
magyar külpolitikában és külgazdaságban történt változásokat, eseményeket a 
bizottság tagjai követhették. Egy meglehetősen aktív időszakon vagyunk túl, amelyet 
természetesen lehet így is, úgy is, pozitívan, negatívan megítélni. Én azt gondolom, 
hogy azt a munkát szinte teljes egészében el tudtuk végezni, amit az idei esztendőre 
kitűztünk. 2014 szeptemberétől komoly integrációs munkát kellett végrehajtani 
annak érdekében, hogy a külgazdasági és külpolitikai tevékenységünket egy vágányra 
állítsuk. Magyarország kis ország ahhoz, hogy megengedje magának azt a luxust, hogy 
a külpolitikai eszköztárat ne használja a külgazdasági érdekek érvényesítése 
érdekében. A külpolitikának igenis nagyon fontos szerepe az, hogy a magyar 
gazdasági érdekeket világszerte érvényesíteni tudjuk. Ezzel kapcsolatban sok hamis 
percepció és koncepció jelent meg, természetesen. Mostanra azonban, azt gondolom, 
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mindenki számára világos, hogy a magyar diplomatáknak az is feladata, hogy a 
magyar nemzetgazdaság érdekeit érvényesíteni tudják. Ez egyébként, szeretném 
jelezni, a világon mindenütt így van, tehát amire mi azt gondoltuk vagy egyesek azt 
gondolták itthon, hogy föltaláltuk a spanyolviaszt, azzal semmi mást nem tettünk, 
mint követtük a világban már zajló tendenciákat. Csak az tud versenyképes lenni ma a 
világban, aki a külpolitikai eszköztárát is alkalmazza a külgazdasági érdekek 
érvényesítési érdekében. 

S még egy dolgot engedjenek meg végezetül elmondani nekem. Az elmúlt 
néhány hónapban a rendkívül virulens külpolitikai élet jegyében egy egészen új 
nyelvezet is felütötte a fejét a diplomáciában, amikor is az Európai Unió történetének 
talán legsúlyosabb válsága, a bevándorlási válság nyomán olyan adok-kapok 
folyamatok is zajlanak a diplomáciában, amelyek korábban talán szokatlanok voltak, 
vagy amelyekre korábban egyáltalán nem került sor. Szeretném jelezni, hogy amikor 
engem a miniszterelnök úr felkért erre a feladatra, nekem azt mondta, hogy magyar 
külügyminiszterként magyar külpolitikát csináljak. És én azt gondolom, hogy magyar 
külügyminiszterként, magyar külpolitikát csináló magyar külügyminiszterként nem 
engedhetem meg azt, hogy reakció nélkül maradjanak a hazámat, a hazánkat illető 
alaptalan vádak. És soha nem fogom engedni azt, hogy ne vágjunk vissza akkor, 
amikor Magyarországot a legsötétebb európai korszakokra emlékeztető diktatúrákkal 
való hasonlósággal vádolják, és ezek után is, ha valakik ilyen vádakat fognak 
megfogalmazni Magyarországgal szemben, az eddigieknél is keményebben fogunk 
visszavágni. Mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy az ilyen sértések válasz 
nélkül maradjanak. Vannak régi külpolitikai iskolák, talán még vannak olyan 
belpolitikai irányvonalak is, amelyek azt mondják, hogy ha Magyarországot ilyen 
méltatlanul vádolják, akkor inkább húzzuk össze magunkat jó kicsire, másszunk be az 
asztal alá, féljünk, ne szóljunk vissza. Én nem ezt az iskolát képviselem, és nem ezt 
fogom képviselni a jövőben sem. Tehát minden egyes Magyarországot illető vádra, 
kritikára, alaptalan hazugságra erőteljesen fogunk reagálni, és úgy fogunk reagálni, 
hogy lehetőleg elvegyük a kedvüket azoknak, akik Magyarországot folyamatosan 
mindenfajta képtelenséggel és méltatlan váddal állítják szembe.  

Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, hogy beszámolhattam, és 
természetesen állok rendelkezésre minden típusú kérdés vonatkozásában. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr, az alapos és rengeteg információt 

tartalmazó felvezetést.  
Képviselőtársaimat arra kérem, hogy a véleményeket és a kérdéseket egy 

csokorba fogják össze. Egy kört fogok nyitni, amelyben minden képviselőtársamnak 
alkalma nyílik arra, hogy kérdést tegyen föl miniszter úrnak, illetve elmondja a 
véleményét az elmúlt másfél év tevékenységével kapcsolatban. Utána pedig miniszter 
urat arra kérem majd, hogy minden felmerült kérdésre, illetve véleményre a záró 
körben adjon választ.  

Elsőként Tóth Csaba alelnök úr jelentkezett szólásra. Megadom a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. A 
magam részéről is köszönöm miniszter úrnak a nagyon részletes tájékoztatóját, 
beszámolóját. Az elmondottak alapján én az egy év múlva esedékes beszámolóját 
várom igazából, hiszen amiket elmondott, abban olyan grandiózus célokat 
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fogalmazott meg, hogy ha azok teljesülnek, akkor tényleg kíváncsian várom, hogy egy 
év múlva mikről tud beszámolni. 

Ugyanakkor azokban, amiket most elmondott, óriási eredményeket én nem 
látok. Visszaemlékezett a tavaly szeptember 20-ai miniszterjelölti meghallgatására, 
ahol három legfontosabb célt fogalmazott meg, ezeket említette is az előbb. Az egyik 
az, hogy belátható időn belül az Európai Unióban hazánkban legyen a legmagasabb az 
ipari hozzájárulás a nemzetgazdaság teljesítményéhez, ez volt az egyik cél; a második, 
hogy az Európai Unióban hazánkban legyen a legmagasabb az export GDP-hez mért 
aránya; a harmadik cél pedig, amelyet megfogalmazott és amelyet szintén említett, 
hogy közép-Európában nálunk legyen egy főre vetítve a legmagasabb a külföldi 
közvetlen működő tőke aránya. Ugyanakkor, amiket ezzel kapcsolatban elmondott, az 
egy évvel ezelőtti számokat ismételte meg, tehát lényeges előrelépést ezeken a 
területeken ezekből én nem láttam. Bízunk benne, hogy a következő egy évben azért 
sikerül majd lényeges előrelépést is mutatni.  

Az egy évvel ezelőtti miniszterjelölti meghallgatásán fontos iránynak jelölte 
meg a keleti nyitás stratégiáját mint az egyik legfontosabb feladatot az ország előtt, 
hogy az exportbevételünket tudjuk növelni. Ezen belül is akkor kiemelte és most is 
említette a magyar kis- és középvállalkozások helyzetét, hiszen tudjuk nagyon jól, 
hogy annak ellenére, hogy a foglalkoztatottak, munkavállalók nagy részét, 
háromnegyed ők foglalkoztatják, az exportbevételnek azonban csak a 15 százalékát 
tudják adni. Ezért is fogalmazták meg egy évvel ezelőtt azt a célt, hogy jelentősen 
növelni kell a magyar kis- és középvállalkozások exportteljesítményét. Ebben kapott 
szerepet a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. is, ahogy elmondta, hogy 54 ilyen 
kiállítást szervezett meg az elmúlt egy évben. Szeretném megkérdezni nagy 
tisztelettel, hogy mi ennek az eredménye, mennyivel nőtt a magyar kis- és 
középvállalkozások exportteljesítménye, mennyivel tudtak hozzájárulni a magyar 
exporthoz ennek következtében, és a keleti nyitás stratégiájához kapcsolódóan 
megnyitott kereskedőházak milyen mértékben járultak ehhez hozzá. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Riz Gábor képviselő úrnak adom meg a 

szót. 
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm a 

tartalmas, gazdag beszámolót. Egy adalékkal szeretnék hozzájárulni az ön által 
elmondottakhoz, és éppen alelnök úr előbbi témáját szeretném továbbfolytatni. 

Az elmúlt másfél hétben Kínában jártam, és több olyan tárgyalást folytattunk, 
ami tulajdonképpen annak az eredménye, amit a kínai és a magyar miniszterelnök 
elmúlt időszakban folytatott aktív munkájaként lehetett érzékelni. Az összeállítás 
megemlékszik arról a tárgyalássorozatról, amelynek eredményeként kialakul a 
közeljövőben az a Belgrád–Budapest gyorsvasút, amely segíti a kínai „egy övezet – 
egy út” új politikáját, amely a kínai Selyemút újrafogalmazását jelenti, és ebben 
Magyarországnak jelentős szerepet szán. Ezen túl azt is tudjuk, hogy a kínai áruk 
forgalma mellett a kutatás-fejlesztés és számtalan technológiai együttműködés és 
beruházás is megjelenik. 

Elmondták világosan a kínai tárgyalópartnerek, hogy Magyarország Közép-
Európában számukra nagyon fontos partner; kiszámítható és nagyon fontos partner. 
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A keleti nyitás politikáját ismerik, és az ottani politikai szereplők is megerősítették, 
hogy ennek mentén szeretnék bővíteni a magyar–kínai kapcsolatokat.  

Az is látható, hogy a válság éveiben a kínai gazdaság még mindig több 7 
százalékkal növekszik, tehát számolni kell ezzel a gazdasággal a világgazdaság 
területén.  

Az elmúlt években Magyarország importja valamelyest csökkent kínai 
relációban, viszont nőtt az exportunk, ami azt jelenti, hogy aktívabbá vált a 
külkereskedelmi mérlegünk a kínai relációt tekintve. Ezt ők annak tulajdonítják, hogy 
magyarországi cégeik is elkezdtek termelni, és hozzájárultak az export 
növekedéséhez. További beruházásokat terveznek Magyarországra, elsősorban az IT-
szektorban, a gyógyszeriparban szeretnének kapcsolatokat létesíteni, és azt is 
elmondták, hogy a gépgyártás területén is látnak még tartalékokat az 
együttműködésben, pontosan az általam előbb említett Selyemút tekintetében. 

Arra szeretném biztatni miniszter urat, a másfél hét engem abban erősített 
meg, hogy a nagyvárosok - amelyek annyira nagy városok, hogy tízmilliót meghaladó 
lélekszámúak, ilyen például Tiencsin és természetesen Baoding is - mind nyitottak 
arra, hogy magyarországi területekkel, településekkel és cégekkel létesítsenek további 
gazdasági kapcsolatokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Volner János képviselő úr kért szót. 

Öné a szó. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Meghallgattam miniszter úr 

beszámolóját, és őszintén szólva, olyan érzésem volt, mint amikor a lengyel kormány 
magyarázta nemrég, még a menesztése előtt a bizonyítványát. Lengyelországban is 
hasonló volt a helyzet: a kormány azt mondta, hogy szerinte minden rendben van, jól 
alakulnak a gazdasági folyamatok; miniszter úr is erről beszélt - ehhez képest 
azonban a lakosság teljesen mást érzékel, mint amit a kormány kommunikál. 

Én azt látom, miniszter úr, hogy az önök elmondásával ellentétben euróban 
csökkentek Magyarországon a bérek, miközben egyébként a kormány arról beszélt, 
hogy bérfelzárkózás fog megvalósulni, és a magyar dolgozók bére lassan közelíti a 
nyugat-európai bérszínvonalat. Hát, ehhez képest, a környező országokkal ellentétben 
- mert nem ez a régiós trend, miniszter úr! -, Magyarországon euróban számolva 
csökkentek a bérek, a kormány pedig folyamatosan azt kommunikálja, hogy a Fidesz 
öt és fél éves kormányzása alatt jelentősen meggyengült forintban növekedést tud 
kimutatni.  

Érdekes azt is megfigyelni, miniszter úr, hogy milyen brutális mértékű lett az 
elvándorlás 2010-hez képest. A kormány, teljesen hazug módon, azzal védekezik, 
hogy nem lehet mit tenni, korábban is volt egy jelentős bérkülönbség Nyugat-Európa 
és Magyarország között; de érdekes módon akkor még élhetőbb volt az ország, sokkal 
kevesebb magyar ember vándorolt ki. Jelenleg most már, ha hihetünk az önök 
minisztereinek a kormányon belül, vagy például volt miniszternek, Matolcsy 
Györgynek, akkor 500-600 ezer magyar ember dolgozik és fizet adót külföldön. Ezek 
az emberek gyakorlatilag gazdasági menekültté váltak, azért, mert az önök kormánya 
öt és fél év alatt nemhogy nem tudott javítani a helyzetükön, de ezek az emberek 
egyenesen lábbal szavaztak az Orbán-kormány gazdaságpolitikájára. Pont 
Magyarország aktív, teherviselő, dolgozni akaró és a munkaerőpiacon versenyképes 
tudással bíró részéről beszélünk - ezek az emberek tehát elmenekültek az országból.  
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Azt is érdemes megnézni, miniszter úr, hogy vajon azért, hogy Magyarországon 
az ipar fellendüljön, mit tett a kormány. Kérdezem miniszter urat, például a közép-
európai összefogás, ami szerintem egy gazdasági racionalitással bíró gondolat, milyen 
szinten valósult meg, mi történt ezen a szinten. Van-e valamilyen közös ipari 
fejlesztés például, amit végrehajtunk? Mert én azt látom, hogy például bejelentette a 
kormány azt, hogy stratégiai partnerségre lépett a Volvóval, majd a Rába fog 
autóbuszokat gyártani. Tessék mondani: hol vannak azok a Rába-buszok? Hát 
folyamatosan külföldi buszokat vásárolunk! S miniszter úr folyamatosan olyan 
hangsúlyt ad a kormány politikájának, hogy igyekeznek külpiacokon sikert elérni. 
Miniszter úr, könyörgök, nézzen már a magyar piacra: a magyar piacot nem tudják 
megtartani! Még azokon a területeken, ahol stratégiai szövetséget kötöttek, ott is 
alapvetően külföldi termékeket vásárolunk jelenleg. Tehát nemhogy a külföldi piacok 
meghódítása lenne az elsődleges feladat, hanem az, hogy az import kiváltásával 
magyar termékeket tudjunk a magyar piacon elhelyezni. Úgy látom, sajnos még ez 
sem megy. 

Az is fontos dolog, amikor miniszter úr arról beszél, hogy a járműipar egy 
csúcsterülete a kormánynak, egy olyan terület, amelyre fókuszálni kell, és meg kell 
oldanunk a munkaerő képzését. Miniszter úr, én a Vállalkozásfejlesztési bizottságban 
direkt erre a célra hívtam össze egy bizottsági ülést, amikor megszólaltattuk az ott 
megjelent német, amerikai és különböző egyéb vállalatok képviselőit. Érdekes módon 
egyébként, jobbikos bizottsági elnökként nem ütköztem abba az akadályba, amit a 
kormány rendszeresen kommunikál, hogy nem állnak szóba a Jobbikkal; eljött a 
Mercedes, eljött a Suzuki, eljött a General Motors, eljöttek beszállító cégek, s egy 
szakmai párbeszédet folytattunk annak érdekében, hogy mondják el a cégek 
problémáit. A cégek olyan dolgokat fogalmaztak meg problémaként, ami nem arra 
engedett következtetni, hogy a piacon vannak nehézségeik, hanem éppen 
ellenkezőleg: a tehetségtelen kormányzás állítja a munkaerő nagyobb létszámú 
foglalkoztatása és a béremelések elé a legnagyobb akadályt; az, miniszter úr, hogy 
önök nem tudnak olyan foglalkoztatást és olyan képzést kínálni, ami helyben 
elérhetővé tenné a jól képzett munkaerőt. Ha jól képzetté válik a munkaerő, az az 
önök gazdaságpolitikájára egyre nagyobb számban szavaz lábbal és megy el az 
országból. Erről beszéltek a cégek. És megjegyzem egyébként, hogy ismerve a 
parlament destruktív logikáját, ha teszünk egy jobbikos javaslatot, akkor azt a 
kormány rendszeresen leszavazza, akkor is, ha jó, meg akkor is, ha rossz; teljesen 
mindegy, hogy milyen javaslatról van szó. Én megoldottam ezt úgy, hogy ne mi adjuk 
be azokat a módosító javaslatokat, amelyek a cégek szakmai felvetéseire reagáltak, 
hanem bementek a Törvényalkotási bizottságon meg egyéb bizottságokon keresztül. 
Tehát én úgy gondolom, maximálisan rugalmasak voltunk abban, hogy ez egy 
szakmai párbeszéd legyen a bizottság ülésén. Sajnálatos egyébként, hogy a kormány 
ott megjelent államtitkárai trollkodtak az ülésen, például Glattfelder Bélára gondolok 
konkrétan. Amikor próbálunk nemzeti egységet teremteni Magyarország legnagyobb 
külföldi befektetői előtt, akkor a kormány államtitkára trollkodja szét az ülést. 
Miniszter úr, ezt azért jó lenne házon belül szerintem megbeszélni. Mert ha önöknek 
valóban fontos az, hogy Magyarország sikert arasson ezen a területen, akkor talán 
ezeket a reakciókat vissza kellene fogni.  

Amiről Riz Gábor képviselő úr beszélt, ez a Belgrádot Budapesttel összekötő 
gyorsvasút gondolata. Hát, miniszter úr, itt a megtérülési számításokra nagyon 
kíváncsi vagyok! Ugyanúgy nagyon kíváncsi vagyok, mint a 360 milliárd forintos 
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hitelfelvétellel megvalósítani szándékozott V0-s vasúti körgyűrű megtérülési 
számításaira. Én ugyanis bárhogy nézem, nem látom azokat a magyar 
iparvállalatokat, amelyek megtöltenék a V0-s vasúti körgyűrűre tervezett 
teherforgalom különböző vagonjait magyar ipari termékekkel, mert egyszerűen ilyen 
magyar vállalatok nincsenek.  

Amire most önök készülnek, miniszter úr, az az, hogy a magyar emberek 
eladósításával olyan nagy összegű hiteleket vesznek fel különböző vasúti 
fejlesztésekre, ami alapvetően arra szolgál, hogy az itt megtelepedett külföldi 
tulajdonú cégek számára teremtsék meg az infrastruktúrát. Tudja, miniszter úr, ez 
egy olyan állapot, mint amikor a brit gyarmattartó birodalom mesélte azt el, milyen 
rendesek ők, hogy Indiában utakat építenek, ne kelljen már szegény indiaiaknak 
sárban járni; a valós ok azonban az volt, hogy ilyen módon lehet kizsákmányolni az 
infrastruktúra megteremtésével a gyarmatot, ilyen módon lehet ahhoz hozzájárulni, 
hogy az ott dolgozó emberek munkájából alapvetően a gyarmattartó birodalom 
gazdagodjon. 

Én tehát, miniszter úr, addig, amíg önök ezeket az ipari mennyiségeket nem 
tudják produkálni a magyar gazdaságban, és a megtérülési számítások is hiányoznak, 
addig én azt nem tudom elfogadni, hogy ezek gazdaságilag racionális számításon 
alapuló befektetések lennének.  

Nagyon fontosnak tartom azt is, miniszter úr, és arra kérem, a válaszában majd 
ezzel kezdje: mondjon nekem, legyen kedves, öt olyan magyar iparvállalatot, amelyik 
valamilyen terméket állít elő, külpiacokon sikeres, és ezekre az iparvállalatokra, 
nagyvállalatokra lehet alapozni a magyar gazdasági stratégiát. Öt magyar tulajdonú 
iparvállalatot mondjon, miniszter úr! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Galambos Dénes képviselő úr kért szót. Öné 

a szó. 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr 

ambiciózus expozéjában szólt a stratégiai vállalatokról, és tulajdonképpen igazából 
Volner János képviselő úr előző hozzászólása inspirált engem arra, hogy szóljak 
ebben a témában. A stratégiai vállalatok vonatkozásában szerettem volna egyébként 
is szót kérni, de ebben az összefüggésben mindenképpen fontos néhány dologra 
rávilágítani. 

Mindenképpen pozitívnak tartom, hogy a kormány olyan vállalatokkal lép 
stratégiai partnerségre, amelyek vállalják, hogy új munkahelyeket teremtenek, magas 
hozzáadott értékű tevékenységet végeznek, és részt vesznek a társadalmi 
felelősségvállalásban, illetve magyar beszállítók foglalkoztatásában. Erre szeretnék jó 
példát hozni a Hankook Tire esetében, amely társaság a legutóbbi adatok szerint a 
nyereségét tekintve az első tíz vállalat között van, pontosabban a 10. helyet foglalja el, 
és amely az elmúlt időszakban olyan fejlesztéseket hajtott végre, mint például a 
harmadik ütem üzembelépése, további ezer munkahelyet teremtve, 2005 nyarától 
napi 55 ezer gépjárműabroncsot termelve, és ellátva azokat a járműgyártókat is, mint 
amilyen a Mercedes-Benz és az Audi. Úgy gondolom, ez a 3300 fő, amelynek a 
foglalkoztatása megtörténik a gyárban, több megye, többek között Dél-Fejér megye 
hátrányos foglalkoztatási helyzetét is jelentősen segíti. Ezzel együtt azt gondolom, és 
itt vitatkozom is Volner János képviselő úrral, hiszen ez az a vállalat, amelyik például 
az egyik zászlóshajó, és ebben a szektorban az első Európában, és bízunk benne, hogy 
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a közeljövőben a HIPA segítségével további fejlesztéseket fog végrehajtani, további 
munkahelyeket teremtve. Azt hiszem, ez a pozitív üzenet. 

A kérdésem azzal kapcsolatos, miniszter úr, hogy utalt arra, a járműipari 
vállalatokon kívül mely cégek azok, amelyekkel a kormány stratégiai 
megállapodásokat kötött. Milyen olyan új, jövőbeli szektorokat lát, amelyben 
lehetőség nyílna további megállapodások kötésére? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. képviselő úr. Varju László kért szót. Öné a szó, képviselő 

úr. 
 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Azt hiszem, azt, amit elmondott, tulajdonképpen inkább győzelmi jelentésnek 
lehetne tekinteni, és azokról a területekről szól, ahol úgy tűnik, önnek legalábbis, 
hogy eredményeket sikerült elérni. Helyezzük azonban ezeket az eredményeket abba 
a kontextusba, amit önök korábban vállaltak, és így mindjárt érdekesebbé válik maga 
az eredmény is, és az is, amiről egyébként nem szívesen beszél. Ez a keret vagy 
környezet, amiről beszélek, tetten érhető minden egyes területén annak, amit ön 
említett a beszámolójában, de csak kettőt emelek ki ezek közül. 

Az egyik az, hogy ott folytassuk, ahol képviselőtársam abbahagyta, hogy 
vannak ezek a stratégiai megállapodások, és 14 400 új munkahelyet teremtettek. 
Tisztelt Miniszter Úr! Önök mennyit vállaltak évekkel ezelőtt? Hány munkahelyről 
beszéltek? Önök azt mondták, hogy évente 100 ezer új munkahely jön létre. Hatodik 
éve kormányoznak, havonta 8 ezer új munkahelynek kellene létrejönni! És kérem, ne 
tessék itt arra hivatkozni, hogy közmunkában mennyi embert tudnak foglalkoztatni! 
A közelében nincsenek annak, amire egyébként Magyarországnak szüksége lenne, 
amire lehetősége lenne, hogyha Magyarországon gazdasági szempontból is olyan 
környezet lenne, ahova érdemes befektetni. Miközben azt elismerem, hogy jóval 
nagyobb nehézségeket okoz vagy jóval több munkát igényel, hogy bárki idejöjjön. 

Maradnék amellett, hogy a Gazdasági bizottságban ülünk, és ennek 
megfelelően csak ezekkel a területekkel szeretnék foglalkozni.  

Az európai uniós forrásoknak, amelyek Magyarország lehetőségeit érdemben 
meghatározzák, ezeknek a 60 százalékát a gazdaságban, a kis- és középvállalkozások 
számára jelentős mértékben ezen a területen kell felhasználni. Miniszter úr ezt 
érdemként, eredményként tekinti, de ugye, tudjuk mind a ketten, a valóság az, hogy 
ez az Európai Unió elvárása. Önöknek nincs más lehetősége, mint hogy egyébként 
ezen a területen ilyen módon használjuk fel, Magyarországnak ezen a területen kell 
eredményt elérni és előrelépni. Tehát ilyen szempontból itt is ez a szigorú valóság.  

De hogy ne csak ilyet mondjak, azt kifejezetten értékelem, amit az előbb 
említett, és ami a K+F-re vonatkozik: ha jól értem, jövő év májusában lesz egy olyan 
konferencia, amely meghatározóan elmozdítja Magyarországot a gulyáslevestől a 
felismerhetőség szempontjából, hogy igen, az innovációnak olyan központja lehet, 
ami egyébként inkább a magyar tudásra építhet. Hozzáteszem, ilyenkor nagyon 
fontos, hogy azok a nemzetközi vállalatok, amelyek a kutatókapacitásaikat 
idehelyezték az elmúlt évtizedben, legalább annyira jelentősek, mint amit ma tudunk 
ezért tenni. Tehát erre lehet építeni.  

Na de mi az, amiről kevesebb szó esik? Elnézést, hogy ebben van olyan is, ami 
kifejezetten az ön felelősségére utal. Amiről kevesebbet szólt, az az, ami az ön által 
felügyelt területeken elkövetett vagy megtörtént dolgok. Ezért örülnék, ha a Quaestor-
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ügyben, mint a világ legnagyobb csalása, amit el lehetett követni, elkövettek 
Magyarországon, elmondaná, hogy ebben milyen felelősséget érez, hova helyezi az itt 
megtörténteket, benne a pénzkimenekítéstől kezdve az egészet, úgy ahogy van.  

A másik ilyen, amire rákérdezek: említette, hogy 385 milliárd forint az 
Eximbank által kezelt portfólió. Ebben mekkora súlyt képez az Andy Vajnának 
nyújtott hitel, és mit gondol erről? Hiszen legutóbb azt nyilatkozta, hogy ha jól 
emlékszem, 70 milliárd forint alatti tételekről önnek nincs információja, és nem tud 
ezekről. Gondolom, azóta már esetleg sikerült tájékozódni. Ennek mekkora 
jelentősége van? Mert visszatérve az első gondolatra, az ön által felsoroltakon kívül 
nagyon sok olyan terület van, amely érdemben határozza meg Magyarország 
működési lehetőségét, és ebben én borzasztóan sok hiányt látok, amik elmaradtak, és 
így Magyarország gazdasági növekedése érdemben nem mutatható ki az önök 
működése alatt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Bencsik János képviselő úr kért szót. 

Öné a szó. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tényként állapíthatjuk meg, hogy Magyarország a meglehetősen viharosan 
hullámzó globális világgazdaság egyik legügyesebb hullámlovasa. Tudomásul kell 
vennünk, hogy jelenleg amit csinálunk, a szomszédos közép-európai kis országokkal 
együtt, az hullámlovaglás. Az a hullámlovas kerül ki győztesen vagy marad talpon, aki 
rendelkezik megfelelő felkészültséggel, ismeri magát a terepet, a háborgó tenger 
természetét; rendelkezik azzal a tudással, azzal az innovációval, amellyel a legjobb 
eszközt tudja előállítani a talpa alá. De ahhoz, hogy tartósan sikeresek lehessünk, 
nyitott gazdaság lévén - ugye, nagyon nyitott a gazdaságunk -, ebben a nyitott 
gazdaságban jól teljesíteni, ahhoz a legfontosabb a tudás újratermelése, ahol szükség 
van a kutatás-fejlesztésre, szükség van az innovációra, szükség van az egyetemi szintű 
képzésre, a szakképzésre; ezt mind hozzá kell tenni. Ha nincs meg ez a befektetés a 
következő évek sikeres talpon maradása érdekében, akkor veszíthetünk ebből a 
jelenlegi, majdhogynem kiváltságosnak tűnő gazdasági helyzetünkből.  

Amit még hozzá kell tenni, hogy a nyitott gazdaságunk következtében valóban 
szükség van a külföldi befektetőkkel való együttműködésre, akár stratégiai szintű 
együttműködésre is. Nem tehetjük meg, hogy mi kimaradjunk ebből a nemzetközi 
gazdasági együttműködésből. De tudnunk kell ennek a kockázatait is, ismernünk kell 
annak minden részét. Hála istennek, eljutottunk odáig, hogy ma már a magyar 
gazdaságpolitika fontosnak tartja ugyan a járműgyártásban való kooperációt akár 
globális szinten, de azon belül is, európai gazdasági szinten, de mindemellett látja a 
szükségességét annak is, hogy más iparágak megerősödésének elősegítése érdekében 
is kell cselekedni, és van még mit tennünk azért, hogy olyan stratégiai partnereket 
találjunk, amelyek az ország ez irányú kitettségét jelentős mértékben tudják 
csökkenteni.  

Én abban a szerencsés helyzetben vagyok egyéni országgyűlési képviselőként a 
Tatai-medencében, hogy nem nagyon van olyan hónap, hogy a miniszter úrral, illetve 
államtitkár kollégáival ne találkoznánk, és valamilyen alapkőletételre vagy 
gyáravatóra vagy egy bővítésnek az előkészítésére vagy egy kutatási-innovációs 
részlegnek a megnyitására ne kerülne sor. S azt is együtt látjuk, hogy a 
gépjárműgyártásban való együttműködés mellett van helye Magyarországnak az 
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egészségügyi háttérgazdaság fejlesztésében, akár egészségügyi berendezések, 
segédeszközök előállításában, és jó esélyünk van arra is, hogy a gépgyártásban, akár a 
mindennapi életünkhöz szükséges berendezések, termékek előállítását biztosító 
gazdasági partnerekkel való együttműködésben sikeresek legyünk. Tehát a több lábon 
állás, a portfólió színesítése a külgazdaság fejlesztése területén is nagyon fontos. De 
ugyanilyen fontos az is, hogy azzal is tisztában legyünk, hogy a külföldi tulajdonban 
lévő gazdasági társaságok ugyan jelentős mértékben hozzájárulnak az ország 
exportbővüléséhez, de annak a haszonnak a jelentős része mégiscsak repatriálódik, 
hazaviszik a saját országukba. Tehát van igazság abban is, hogy szükség van a hazai 
tulajdonban lévő gazdasági társaságok megerősítésére, méghozzá olyan területeken, 
ahol megvannak az adottságaink is, a természeti erőforrás, a tudás, a felkészültség, és 
ilyen az élelemgazdaság.  

Miniszter úr említette, hogy nagyon izgalmas a jelenlegi időszak az általunk 
ismert geopolitikai térkép átalakulását tekintve. Egy ilyen átalakulás során a 
legfontosabb nemzeti érdek, hogy az ellátásbiztonságunkat erősítsük, és ennek az 
alapja az agrárium és az élelemgazdaság. Megmondom őszintén, elég régóta vártam 
már azt, hogy végre a gazdaságfejlesztésünk középpontjába kerüljön, a 
támogatáspolitika vonatkozásában is, a hazai élelem-előállító infrastruktúrának 
beruházási szintű támogatása. És ez a helyzet elérkezett: a következő esztendőkben 
jelentős források állnak rendelkezésre egy tudatos kormányzati döntés alapján. Ez 
nagyon fontos, mert ezzel tudjuk kiváltani az országba beérkező, beltartalmában nem 
a legjobb minőségű élelmet; tudjuk betenni a hazai gazdaság mögött lévő 
foglalkoztatásbővítéssel a hazai kis- és középvállalkozásokat; s ha a külgazdaság, a 
külpolitika a külképviseletekkel és az Eximbank támogatásával ezt az árualapot, ami 
már a mi biztonságos ellátásunkhoz nem szükségeltetik, ki tudja vinni a külpiacokra, 
akkor abból ténylegesen olyan bevétel származhat, amely a hazai gazdaságot erősíti a 
hazai tulajdonban lévő kis- és középvállalkozások által. Erre kell még nekünk 
odafigyelni, hogy itt ellátásbiztonsági, megmaradási, nemzetbiztonsági kérdésről is 
szó van a gazdaságpolitikában. 

Amit szeretnék még kiemelni, említette miniszter úr, hogy a Kárpát-medencei 
gazdasági térségben aktívabb kül- és gazdaságpolitika mutatkozik meg, illetve 
várható, és ennek egyik jele a vajdasági gazdasági társaságok, magyar illetőségű kis- 
és középvállalkozások erősítése, támogatása. Ugyanilyen együttműködésekre van 
szükség a Kárpát-medence más magyarlakta területein is. Szeretném itt kiemelni 
Székelyföld fontosságát, ahol a legnagyobb lélekszámú tömbmagyarság él, ahol van 
szellemi infrastruktúra, rendelkezésre állnak a természeti erőforrások is. De nagyon 
fontos, hogy a turizmus és a kulturális gazdaság fejlesztésén túlmenően többre is 
lenne szükség, érdemes lenne a meglévő adottságokat, infrastruktúrát mind 
intézményekben, épületekben, személyekben, közösségekben felhasználni arra, hogy 
a magyar gazdaság ebben a kooperációban is tudjon erősödni, egymás piacain 
tartósabban és szélesebben tudjanak ezek a vállalkozások megjelenni, hiszen ott egy 
dupla nagyságú piacról van szó, mint Magyarország esetében, és a Kárpát-medencei 
gazdasági térből is kilépve sokkal eredményesebben és hatékonyabban tudjuk a saját 
gazdasági és megmaradási érdekeinket érvényre juttatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Z. Kárpát Dániel alelnök úr kért szót. Öné a 

szó. 
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Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Miniszter Úr! Egypár kiegészítő jellegű, ám annál fontosabb kérdéssel élnék.  

A stratégiai szerződések tekintetében talán nem véletlen, hogy több 
képviselőtársam rugózott ezen nagyon sokáig; én magam is erre készülök. Adódik a 
kérdés ugyanis, hogy az 1590 milliárdra becsült beruházási volumen mellett 
rendelkeznek-e bármilyen mérleggel, kimutatással azt illetően, hogy nagyobb, 
munkahelyteremtési és egyéb támogatási formákkal milyen tekintetben dotálták 
ezeket a cégeket. Ezek a munkahelyteremtési támogatások adott esetben arányban 
állnak-e azzal, hogy nagyon sok említett társaság adózás előtti és adózás utáni 
eredménye tulajdonképpen ugyanolyannak tekinthető, tehát jelentsük ki, hogy 
kikerülik a közteherviselést, ha nem is az összes érintett cég, de egy jó részük 
biztosan. Tudunk felhozni példaként olyan autógyártót, ahol a kiutalt 
munkahelyteremtési és egyéb támogatások tulajdonképpen a társaság magyar 
munkahelyeket érintő bérköltségének tetemes részét fedezik a vállalt időszakra, 
hiszen e társaságok hasonló támogatási formák esetében néhány évre vállalnak csak 
garanciát arra, hogy az érintett munkahelyekkel kapcsolatos kiadásokat 
finanszírozzák, és azt garantáltan nem szüntetik meg. Adódik tehát a kérdés, hogy ha 
több társaság adózás előtti és utáni eredménye közel azonos, hatalmas támogatási 
volumen kerül kiutalásra, ez fedezi sok esetben a kiutalt munkabér- és egyéb 
költségek tetemes részét is, tulajdonképpen milyen hozzáadott értéket vizsgálhatunk 
Magyarországon e cégek tekintetében. 

Elhangzott többször az, hogy a beszállítói hányad mennyire erős, milyen jó, 
hogy van. Szintén Győr környéki példa, hogy bizonyos autógyártási szegmensekben, 
ágazatokban a magyar beszállítókat érintő hozzáadott érték tekintetében 10 százalék 
alatti arányokról tudunk beszámolni. Tehát egészen szánalmasan gyengén teljesít, és 
nem a beszállítói hálózat gyengeségéről van itt szó, hanem egész egyszerűen önök úgy 
állapodtak meg ezekkel a cégekkel, olyan keretekben engedik működni őket itt, hogy 
lényegében nem kényszerülnek arra, hogy hazai erőforrásokra támaszkodjanak, és 
tulajdonképpen kiszivattyúzhatják nyereségük jó részét. Ezt egyébként mutatja az is, 
hogy a multinacionális cégek még mindig több ezermilliárdos nagyságrendben 
visznek ki adózatlanul nyereséget Magyarországról minden egyes évben, gyártási 
technológia bérlése, know-how, informatikai rendszer bérlése, egyéb, legalábbis 
érdekes indokokkal.  

A strukturális bajokat talán az is jelzi, hogy egy Volkswagen-botrányhoz 
hasonló mértékű valami kis túlzással arra kényszeríti a kormányt, hogy még a saját 
GDP-várakozásait is újraírja vagy felülírja. S ha vetünk egy pillantást az elfogadott 
költségvetésre, annak is a társasági adó fejezetére, akkor azt látjuk, hogy mondjuk, a 
fogyasztási típusú vagy egyéb adókhoz képest ez a bevételi forma annyira 
szánalmasan gyenge, az összvolumen 4 százalékát teszi ki mindössze; ez mintha azt 
mutatná, hogy a Magyarországon egyébként igen nagy kibocsátást produkáló cégek a 
közteherviselés tekintetében már nem járnának az élen. Tehát hatalmas elmaradások 
mutatkoznak azon gazdasági szféra kapcsán, amelyben a kormányzat külföldi 
cégeknek egy kellemes, biztonságos klímát biztosít, aztán amikor a közteherviselésre 
kerülne a sor, akkor ott bizony számtalan kedvezményi formával, egyebekkel 
mentesíti ez alól őket.  

Azt is láthatjuk, hogy bár itt egy-két dicshimnuszt végighallgathattunk a 
magyar gazdaság jelen állapotáról, két OECD-adat csodálatosan megvilágít mindent, 
és a csodálatostól igen távol áll a helyzet. Az egyik a két dolgozóval és két gyermekkel 
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rendelkező magyar családok adóterhelése, ami a negyedik legbrutálisabb a vizsgált 
OECD-országok tekintetében. Ha pedig a magyar vállalkozások, jelesül 
kisvállalkozások tekintetében azt vizsgáljuk, hogy mennyibe kerül a magyar 
munkaerő-foglalkoztatás, akkor szintén azt látjuk, hogy az első öt között terhelt az, ha 
mondjuk, egy kisvállalkozó egy munkavállalót fel kíván venni Magyarországon. 

El kell mondanunk azt is, hogy bár itt nem került szóba a maga teljes súlyában, 
de a migrációs kérdéskör tekintetében valóban adódtak olyan külpolitikai 
megnyilvánulások, amelyekkel én azonosulni tudok, egyet tudok érteni. Meg kell 
védeni Magyarországot, és a magam részéről támogatni fogok minden olyan 
színpadra történő kiállítást, amely az ország megvédéséhez hozzájárul. De azt is el kell 
hogy mondjuk, hogy bizony a kormányzati kommunikáció és a valóság között egyre 
mélyülő szakadék látszik tátongani a tekintetben, hogy miközben a migrációval 
szemben egy teljesen jogos retorikai kiállást tapasztalunk a kormány részéről - és még 
egyszer mondom, én ezt támogatom, nem vagyok ellendrukker -, azt olvassuk a 
hétvégi hírekben, hogy Belgiumból is, mondjuk, néhány tucat migránst gond nélkül 
visszatoloncoltak, és idén már több százra rúg azoknak a száma, akiket 
visszatoloncoltak Magyarországra, vagy akik itt őrizetesként tengetik 
mindennapjaikat, és nem látszik úgy, mint ha el akarnák hagyni ezt az országot, és azt 
sem látjuk, hogy a kormányzat sokat megtenne azért, hogy elhagyják ezt az országot. 
Tehát az a zéró tolerancia, amelyet a Jobbik egyébként megkövetel önöktől mind 
kvóta, mind visszatoloncolások tekintetében, a valóságban nem látszik megvalósulni, 
bármiféle kormányzati retorikával állnak elő, akkor sem; a tények, számok makacs 
dolgok.  

Végül pedig el kell hogy mondjam, hogy ha ezt a szakadékot meg kívánják 
szüntetni a kommunikációjuk és a valóság között, akkor nem értjük, miért csak 
aláírásgyűjtésekről beszélünk; miért nem írható ki egy olyan országos népszavazás, 
amely túlzás nélkül nem csak a mostani kormány számára adna egy hatalmas 
legitimációs erőt azt illetően, hogy mondjuk, kvóta vagy visszatoloncolások kapcsán a 
magyar társadalom álláspontom szerint több mint 90 százaléka azt mondaná, hogy 
idegeneket ne telepítsünk be tudatosan Magyarországra semmilyen hasonló 
eszközzel. Ha egy ilyen országos népszavazás létrejönne, nem csak a mostani 
kormány cselekvési sorát terelné mederbe, hanem bizony a későbbi kormányokét is, 
mert lesznek még nyilvánvalóan más színezetűek, adott esetben egy későbbi Jobbik-
kormány cselekvési során is abba a mederbe terelné, amit a választók akarnak. Ez a 
világ legtermészetesebb dolga kellene hogy legyen. Adódik tehát a kérdés, hogy egy 
országos népszavazásra miért nem nyitott a kormányzat egy nagyon fontos, egyrészt 
külpolitikai, másrészt hosszú távon külgazdasági kérdésben. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Mivel további felszólalási igényt nem 

látok, így megkérem miniszter urat, hogy az elhangzott véleményekre és feltett 
kérdésekre adja meg válaszát. Öné a szó. 

Szijjártó Péter válaszai, reflexiói 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a kérdéseiket. Ha jól 
értettem az elnök úr bevezetőjét, akkor volt ez az egy kör, amire én reagálhatok, ezért 
igyekszem úgy reagálni, hogy korrekt legyek, tehát ne nyissak meg újabb kérdéseket, 
hanem inkább a kérdések szakmai részére válaszoljak, mert szerintem 
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elpolitizálhatnánk itt viszonylag hosszasan, de valószínűleg a végére pont annyira 
nem közelítenének egymáshoz az álláspontjaink, mint amennyire széttartóak most. 
Gondolom én, de lehet, hogy kishitű vagyok.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Először is az elvárások, a várakozások és a „hogyan 
állunk” kérdésében szeretnék néhány szót mondani. Több ellenzéki képviselőtársam 
is ebben az ügyben tett fel kérdéseket.  

Azt nyilván egyikük sem vitatja - és erre talán volt is kitétel, amit köszönök, 
mert szerintem azért fontos, hogy néha a korrektség hangján is szóljunk egymással 
szemben -, hogy egy jóval kompetitívebb, jóval nagyobb versenyt és ennélfogva jóval 
nagyobb igényeket támasztó nemzetközi gazdasági környezetben tesszük a dolgunkat, 
mint korábban. És ez teljesen független attól, hogy milyen kormány volt most éppen 
Magyarországon, mert a világgazdaság nem nagyon foglalkozik azzal, hogy a magyar 
választók akarata éppen hogyan néz ki. Azt gondolom, ez egy tény, hogy ami egy 
beruházás ösztönzéséhez elég volt öt éve, az most nem elég. Éppen ezért, azt 
gondolom, folyamatosan azt kell nekünk figyelnünk, hogy mi az, amiben előre kell 
lépnünk, és persze nem lehetünk elégedettek soha az elért eredményekkel, mert az 
hátradőlést eredményezne, ami pedig abban a pillanatban pozícióvesztéssel jár. Tehát 
én azt gondolom, folyamatosan van mit javítanunk, de ennek a felismerése legalább 
akkora érték, mint annak a végrehajtása.  

Ami a korábban, egy éve kitűzött célokat illeti, tisztelt képviselőtársaim, az 
export/GDP esetében azt tudom önöknek mondani, hogy a tavalyi esztendő végén 
voltunk 91 százaléknál, az idei esztendő első félévének végén 97 százaléknál. Nem 
akarom én ezzel dicsérni sem magam, sem a külügyi-külgazdasági 
intézményrendszert, ez egy adat, amivel lehetünk elégedetlenek, meg lehetünk 
elégedettek. Aztán persze van olyan adat, amely kevésbé kielégítő, és jóval 
elégedetlenebbek lennénk vele. Én csak azt akarom mondani, hogy azok az 
intézkedések, amelyeket meghoztunk, jelentettek előrelépést, ugyanakkor látnunk 
kell azt, hogy egy olyan nemzetközi környezetben tesszük a dolgunkat, amely számos 
váratlan eseményt tartogat, tartogatott a számunkra. Mert képviselőtársaim, 
kormánypárti és ellenzéki oldalról is a keleti nyitás politikáját többször 
megemlítették, amit köszönök, mert ez nagyon fontos pillére a magyar 
gazdaságpolitikának. De azt is látni kell, hogy a keleti nyitási stratégia szempontjából 
soha nem volt annyira kedvezőtlen a nemzetközi környezet, mint most. Mert persze ki 
lehet állni és el lehet mondani, hogy 40 százalékkal csökkent a magyar export 
Oroszország irányába, megbukott a keleti nyitás, de hát azt nyilván a lelke mélyén 
mindenki tudja, hogy az Európai Unió által meghozott szankciós intézkedések és az 
arra válaszként adott orosz embargós döntések európai uniós szinten körülbelül egy 
40 százalékos átlagos exportvisszaesést okoztak az európai uniós országok számára. 
Csak Magyarország esetében, amióta a szankciók bevezetésre kerültek és arra orosz 
embargós válaszok születtek, több mint 3 milliárd dollárnyi exportkiesés keletkezett. 
És ez egy makrogazdasági szám, de ennek a végén vállalatok vannak; tehát magyar 
vállalatok 3 milliárd dollárnyi exportpiac-kiesést voltak kénytelenek elszenvedni az 
elmúlt, mondjuk, nagyjából két esztendő során. És ez rossz hír nekünk, mert 
rosszabbul mutatnak a számok - de sokkal rosszabb hír azon vállalatok számára, akik 
ebből fejlesztettek volna, akik ebből vettek volna föl új munkaerőt, vagy ebből 
tartották volna meg az aktuálisat.  

Tehát ezért mondjuk mi azt, amikor az Európai Unió szankciós intézkedéseiről 
beszélünk, hogy természetesen mi tartjuk magunkat a közös európai uniós 
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döntésekhez, de nem tartjuk korrektnek azt, hogyha nem vesszük figyelembe, hogy 
ezek a szankciós intézkedések kinek milyen kárt okoznak. Mert a magyar gazdaság 
számára arányaiban nagyobb károkat okoznak ezek a szankciós intézkedések és az 
arra adott embargós válaszok, mint úgy általában az európai gazdaságoknak. És azt 
gondolom, ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Nekünk, akik külgazdasággal 
foglalkozunk, nem a sopánkodás a feladatunk ebben az esetben természetesen, 
hanem az, hogy keressünk alternatív piacokat. Na, most az aztán nem könnyű, mert 
nem csak mi keressük az alternatív piacokat, hanem az a sok tíz- és százmilliárd 
dollárnyi kiesett export, amely európai szinten meg amerikai szinten kiesett, azok is 
keresik az új piacokat, pontosan úgy, mint mi, és az a verseny, amely korábban az 
orosz piacon volt, most áttevődik teljesen új terepekre, ahol meg aztán még inkább 
igaz az, hogy aki erősebb, meg komolyabb erőpozícióból jön, az jelentős 
versenyelőnnyel indul. Tehát ilyenkor nekünk mindig jól meghatározott, földrajzilag 
és gazdaságszerkezet szempontjából is jól meghatározott réseket kell eltalálnunk, 
ahol jól fókuszált politikával talán valamit segíteni tudunk a kiesett veszteségek 
kezelése tekintetében.  

Vagy itt van például Kína; képviselő úr említette a Kínával való kereskedelmi 
kapcsolatainkat. Az elmúlt esztendőkben ez szépen haladt előre; és ez sem 
kormányspecifikus dolog, mert el kell ismerni, a szocialista kormányok is komoly 
figyelmet szenteltek például a Kínával való gazdasági együttműködésnek. Talán két 
hete adtam át egy kitüntetést Medgyessy Péternek ezzel kapcsolatban (Z. Kárpát 
Dániel: Ciki!), ami után persze nem az amúgy a sajtó és általában a civil szervezetek 
által rendkívüli módon szorgalmazott kormány–ellenzék kiegyezés dicsőítése történt, 
hanem hogy hogyan fordulhat elő az (Z. Kárpát Dániel: Nagykoalíció! - Derültség.), 
hogy egy fideszes miniszter átad egy volt szocialista miniszterelnöknek egy 
kitüntetést. (Z. Kárpát Dániel: Nagykoalíció!) De hát a kettős mérce nemcsak ebben 
az esetben áll fönn, hanem sajnos szinte minden másban. De a lényeg az, hogy a 
magyar gazdaságstratégia mindig komoly figyelmet szentelt Kínának, így vagyunk 
ezzel mi is. Az elmúlt években szépen növekedett a magyar export Kína irányába, 
tavaly meghaladta a 2 milliárd dollárt, amire soha nem volt még példa. Most viszont 
azt látjuk, hogy csökkenni kezdett, ugyanúgy, mint az európai országok exportja úgy 
általában Kína irányába, mert Kína megfogalmazott egy nagyon komoly importkiváltó 
gazdaságstratégiát, ami, tetszik, nem tetszik, sikeres kínai szempontból, tehát számos, 
kínai szempontból import-, a mi szempontunkból exportterméket ki tudtak váltani a 
saját termékeikkel. Tehát ez is egy olyan adottság, amit nekünk figyelnünk kell, és 
nem elfogadni, hanem megpróbálni olyan utakat választani, amivel az itt keletkező 
veszteséget kompenzálni vagy enyhíteni tudjuk. Tehát a teljes képhez azért ez is 
hozzátartozik.  

Ami a kis- és közepes vállalkozásokat illeti, Tóth Csaba képviselő úr volt kedves 
ezt megemlíteni; ezt köszönöm szépen, mert ez szerintem rendkívül fontos kérdés. 
Pontosan idézte a számokat, tehát mindaddig nem beszélhetünk ebből a szempontból 
kiegyensúlyozott gazdasági szerkezetről, amíg az export 15-16 százalékát tudhatják 
magukénak a kkv-k, holott a magyar munkavállalók legalább kétharmadát ők 
foglalkoztatják. Ez ügyben annyit tettünk az elmúlt időszakban, hogy most az 
Eximbank ügyfeleinek 80 százaléka már kis- és közepes vállalkozás. Tehát minden tíz 
olyan vállalatból, amelynek az Eximbank versenyképesség-javító, forgóeszköz- vagy 
exporttámogató hitelt ad, nyolc kis- és közepes vállalat. 
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A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. eredményeire is rákérdezett a képviselő 
úr. Ott is arra fókuszálunk, hogy a kis- és közepes vállalkozásoknak egyrészt adjunk 
szakmai hátteret. Mert ugye a külkereskedelem egy szakma, nem egy hobbi, és az 
átlagos adat szerint minden negyedik magyar kis- és közepes vállalkozás mondhatja 
el magáról, hogy van ott legalább egy - és akkor is még csak egy - olyan ember, aki 
már valaha valamilyen kapcsolatban volt a külkereskedelemmel. Tehát meg kell 
teremteni azt a szakmai bázist, szakmai hátországot, amely egyáltalán lehetővé teszi e 
kis és közepes cégek számára, hogy reális célkitűzésként fogalmazzák meg a 
külpiacokra való kijutás lehetőségét. Ezért például a Magyar Nemzeti Kereskedőház 
Zrt. 3 ezer magyar kkv-val került eddig kapcsolatba, tehát az elmúlt években így 
építette föl, eddig jutott egyelőre a belső kapcsolatrendszerében, hogy 3 ezer olyan 
magyar hazai kkv van, amelynek a termékeit és szolgáltatásait valamilyen módon már 
promotáltuk külföldön. És az eredményesség tekintetében ez azért egy nehéz kérdés, 
képviselő úr, mert például ön hova számolja - vagy hova számoljuk közösen, teszem 
föl így a kérdést - azt az eredményt, hogy mondjuk, a Koreába szervezett, a 
miniszterelnököt kísérő üzleti delegációt összeállító Magyar Nemzeti Kereskedőház 
közreműködésével, amely ezzel dolgozott, foglalkozott, felhajtotta a partnereket, 
kikereste, hogy ki kivel tárgyaljon, segített végigvinni az ügyleteket, oda körülbelül 
száz magyar vállalatot vittünk ki, ők 77 milliárd forintnyi exportüzletet kötöttek. De ez 
ezeknek a cégeknek a könyveiben, ezeknek a cégeknek a bevételeiben jelenik meg; de 
ezek magyar vállalatok, amelyek 77 milliárd forintnyi pluszexporthoz jutottak! Most 
akkor ezt hogyan könyveljük el? Ezzel a kereskedőház dolgozott, ez a kereskedőház 
bevételeiben zéró; ebben a kereskedőház embereinek a munkabére van benne, a 
munkaórái, a szervezés, a partnerek felhajtása, az ottani partnerek kifizetése - közben 
meg vállalati oldalon van 77 milliárd forintnyi pluszexport-lehetőség. Szerintem ez jó, 
és egy közfeladatot ellátó vállalaton nem mindig az üzleti logika szerinti 
eredményességet vagy profitot érdemes számon kérni.  

Ezzel nem akarok én elfedni semmit, pusztán azt akarom mondani, hogy 
szerintem a kis- és közepes vállalkozások exportképességének fejlesztése egy olyan 
fontos állami feladat, ami pénzt visz el, és azon az állam soha nem fog keresni. Az 
mindig egy kiadás lesz, mindig egy költségvetési tétel lesz, aminél persze az a kérdés, 
hogy mennyire hatékonyan került elköltésre. És én azt gondolom, ebből a 
szempontból nincs szégyellnivaló. Természetesen ezt is úgy kell tekinteni, mint egy 
beruházást: az elején kell invesztálni, az elején kell képviseleteket létrehozni. Afelől se 
legyen naiv ábrándunk vagy hiú várakozásunk, hogy most létrejönnek a közép-
európai kereskedelemfejlesztési irodáink; a kérdés az, hogy mi a cél: hogy ezek 
profitot hozzanak, vagy az, hogy a magyar kkv-k meg a határon túli kkv-k közötti 
együttműködést elősegítsék, és ott jelenjen meg pluszbevétel, ott jelenjenek meg 
nemzetgazdasági és nemzetstratégiai szempontból is fontos bevételek. Én tehát azt 
gondolom, ebben a tekintetben egyfajta ilyen teljes körű megközelítés talán 
helyénvalóbb. 

Ami a beruházásokat illeti, nézzék, a beruházásösztönzési ügynökség 62 
projektet tárgyalt végig sikeresen az idén, most van december 7-e; tavaly volt 60 
sikeres. Tehát lépünk itt is folyamatosan előre. Mondjuk, itt is nehéz számon kérni 
azt, hogy ez tendenciájában hogyan alakul, hiszen adott évben egy nagy, egy igazán 
nagy beruházás, amely például ezres nagyságú munkahelyet teremt, az olyan módon 
szokta meglökni ezeket az adatokat, ami után ha egy évben csak kisebbek vannak, de 
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vannak, akkor az első ránézésre visszaesést mutat. De itt most 62 pozitív projektet 
zártunk le a tavalyi 60-nal szemben.  

Arra is vonatkozott kérdés, hogy ezeknek a pénzügyi ösztönzése hogyan 
történik. Persze értem én, lehet azt mindenfajta - elnézést a minősítésért, próbálok 
ezektől tartózkodni, de ilyen - demagóg politikának a központjává tenni, hogy 
micsoda dolog a kormány részéről, hogy pénzt ad a multinacionális vállalatok 
magyarországi munkahelyteremtéséhez. Jó, ne adjunk! És akkor minden 
multinacionális vállalat menjen el Szlovákiába, Csehországba meg Lengyelországba a 
régióban? Úgyhogy ezt nem tartom egy előremutató gondolkodásnak; az már egy más 
kérdés, hogy hogyan hasznosulnak ezek a források: jól hasznosulnak-e vagy sem? (Z. 
Kárpát Dániel: Erről beszélünk.) De szeretném megnyugtatni képviselő urat, itt nem 
úgy történik egy-egy nagy nemzetközi vállalat magyarországi beruházásának pénzügyi 
ösztönözése, hogy ott ülnek a beruházási ügynökség, a HIPA vezetői, a hasukra ütnek, 
és akkor azt mondják, hogy na, ez kapjon ennyit, az meg kapjon annyit, hanem 
vannak sémák, vannak formulák: a teremtett munkahelyek száma, az abból fakadó 
költségvetési bevételek, az addicionális nemzetgazdasági hatások. Ebből kijön egy 
szám, és ahhoz képest nem lehet több pénzügyi ösztönzést adni egy-egy vállalatnak, 
hogy ez ne térüljön meg. És van monitoring-időszak, öt-hat-hét évre. És az úgy nem 
működik, olyan nem történik, hogy több pénzt kap egy vállalat, mint ami aztán 
megtérülne a költségvetésnek - ilyen nincs! De eltörölhetjük ezt a rendszert, rendben 
van, de akkor a kérdésem az: az helyes lenne, hogy nem támogatnánk multinacionális 
vállalatok magyarországi munkahelyteremtését? Akkor mit mondanánk annak a több 
tízezer embernek, vagy több százezernek adott esetben, akiket ma multinacionális 
vállalatok foglalkoztatnak? Ne támogassuk az Audi következő bővítéseit? Ne 
támogassuk a Mercedes következő magyarországi beruházását? Ne támogassuk a 
General Motors folyamatos magyarországi bővítéseit?  

Szóval, ezt nem tartom egy helyes hozzáállásnak, de elfogadom, hogy ebben 
vitánk van. Pusztán azt kérem, azt higgye el nekem, hogy ezeknek a 
beruházásösztönzési pénzeknek a felhasználása a törvények tiszteletben tartásával 
történik, hogy az a magyar nemzetgazdaság számára pozitív megtérülést jelentsen. 

Ami a beszállítókat illeti, osztom az aggodalmát, mert nyilvánvalóan 
mindannyian azt szeretnénk, ha a nálunk termelő vállalatok minél nagyobb 
mértékben magyar beszállítókat alkalmaznának, magyar kis- és közepes 
vállalkozásokat. Én egy adatot tudok mondani önöknek: a 64 stratégiai vállalatunk 
átlagban, összességében 59,1 százalékban rendelkezik magyar beszállítói aránnyal. 
59,1 százalékban. Hogy most ez jó vagy rossz? Kevesebb, mint szeretnénk. De több, 
mint volt. Tehát itt is szépen haladunk előre. A rendelkezésre álló jogi eszközök arra 
vonatkozóan azért korlátosak, hogy egy itt működő vállalatnak előírjuk azt, hogy kitől 
kell beszereznie az alapanyagokat vagy kitől kell megrendelnie a szolgáltatásokat. De 
igyekszünk; például a stratégiai megállapodásokban erre vonatkozóan célokat tűzünk 
ki. Hogy ezek jogilag kötelezőek-e? Nem. Természetesen nem kötelezőek jogilag, mert 
piacgazdaságban működünk. De azt tudom önnek mondani, hogy minden stratégiai 
partnerünk nyitott arra, és előre is léptünk minden stratégiai partnerünkkel kivétel 
nélkül abban, hogy minél több magyar kis- és közepes vállalkozást alkalmazzanak, 
amikor beszállítókról van szó.  

A Vállalkozásfejlesztési bizottság - azt hiszem, így hívják a Volner elnök úr által 
irányított bizottságot. Én egyszer voltam is ott; azt gondolom, elég konstruktív ülésen 
voltunk túl, ha jól emlékszem, május elején. Most én nem akarok azzal a geggel 
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visszavágni az elnök úrnak, hogy akkor úgy látom, a Vállalkozásfejlesztési bizottság 
elnöke nem ismer öt olyan magyar ipari vállalatot, amelyik a külpiacokon 
versenyképes lenne, mert ez nyilván szégyen lenne a Vállalkozásfejlesztési bizottság 
elnökére nézvést. (Derültség.) Nyilván ismer legalább öt, sőt legalább ötven, de azt 
gondolom, inkább ötszáz olyan magyar ipari vállalatot, amelyik a külpiacokon sikeres. 
Persze, ha itt most erre pontot tennék, mi lenne a 180 karakteres médiatudósítások 
első híre: hogy Szijjártó Péter nem tudott megnevezni öt magyar ipari vállalatot, 
amelyik külföldön versenyképes. Ezért meg kell felelnem természetesen pro forma 
szerint az ön kérdésének: nyilvánvalóan ön is hallott a Jász-Plasztikról, a 
Masterplastról, a Keroxról, a Graboplastról, a Rábáról, és akkor a Csaba-Metálon és a 
Ganzon keresztül még hosszasan sorolhatnám őket. Tehát pontosan az a 
munkánknak az egyik lényege, amiben ezek szerint bírom az ön támogatását, hogy 
minél több magyar vállalatot segítsünk ahhoz, hogy a külpiacokon sikeresek legyenek. 
Hogy kell-e ehhez a belpiaci siker? Persze hogy kell! Jó is lenne, hogy magyar 
vállalatok minél több sikert érjenek el magyar piacon. Ebből rám egy dolog tartozik: 
hogy minél több magyar vállalatot segítsek ahhoz, hogy a nagy multik beszállítói 
lehessenek. A másik részét, a magyar vállalatok belpiaci sikereit, azt javaslom, hogy az 
egyik minisztertársammal legyenek kedvesek majd itt megvitatni. (Z. Kárpát Dániel: 
Meglesz!)  

Amit viszont a járműiparról mondott, mondtak tisztelt képviselőtársaim, itt is 
csak számokat tudok önöknek mondani: az év első kilenc hónapjában a magyar 
járműgyártás teljesítménynövekedése 16,8 százalék volt. S hogy vannak-e mindig 
kétségek, vannak-e dolgok, amelyek jobban működhetnének? Persze, természetesen! 
De én csak azt tudom mondani, hogy az év első kilenc hónapjában 16,8 százalékkal 
nőtt a magyar járműgyártás teljesítménye, és megközelítette a 6000 milliárd forintot; 
tavaly egyébként 6600 milliárd forint környékén volt a magyar járműipar 
teljesítménye. És azt is tudom mondani önöknek, hogy a teljes feldolgozóipari 
kibocsátás 30,2 százaléka ma már járműgyártásból származik, és azt is tudom 
mondani, hogy 10 százalék körüli mértékben növekedett a járműgyártásban dolgozó 
emberek létszáma, és most már 140 ezer fölött van.  

A járműgyártás mellé természetesen több olyan ágazatot is szeretnénk 
felzárkóztatni, amelyek magas magyar hozzáadott értéket, magas magyar kutatás-
fejlesztési potenciált jelentenek. Volt itt arról szó, hogy 2010-ben a termelési központ 
szerepet céloztuk meg - ugye, gulyásleves -, viszont 2014-től nyilvánvalóan az új 
világgazdasági trendeknek megfelelően egy másfajta dimenzióba kellett léptetni a 
magyar gazdaságfejlesztési stratégiát és gondolkodást, és a termelési központ mellett 
meg kellett célozni a kutatás-fejlesztési, innovációs központi szerepet is. Ezért lesz 
márciusban Think Budapest, ezért ösztönözzük a vállalatokat arra, hogy ne csak a 
termelési tevékenységüket, hanem a kutatás-fejlesztési és szolgáltatási 
tevékenységeiket is hozzák Magyarországra. Ha jól hívom elő az emlékeimből, ma 82 
globális szolgáltató központja működik vállalatoknak Magyarországon, több mint 
30 ezer embert alkalmaznak, és egyre több vállalattal állapodunk meg kutatás-
fejlesztési kompetencia-központok Magyarországra hozataláról is. Csak azt szeretném 
mondani, hogy a sorrendet nem volt szabad eltéveszteni. Tehát jó termelési 
tapasztalatok után hozzák ide a vállalatok a kutatás-fejlesztési központjaikat, és csak 
elvétve történik ez fordítva.  

Arról szeretnék még önöknek beszámolni, hogy amikor az exportadatokat 
kérték számon, hogy hogyan alakult az export hozzájárulása a GDP-növekedéshez: 
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2008-ban ez 5,4 százalék volt, 2014-ben 7,8 százalék, idén pedig az első félévben 8,1 
százalék. Tehát itt is lépegetünk előre természetesen. Megint gusztus meg ízlés 
kérdése, hogy ez elég-e, lehet-e több - persze lehetne több, de lehetne kevesebb is. 
Tehát én azt gondolom, annyi korrektséget talán lehet kérni, hogy az előrelépések 
tényét talán nem vitatjuk.  

Amikor új ágazatokról beszélünk stratégiai partnerség esetében, akkor én azt 
gondolom, elsősorban az infokommunikáció, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar 
területe az, ahol előre tudunk lépni. 

Több képviselő kérdésében, függetlenül attól, hogy kormány- vagy ellenzéki 
oldalon foglalnak helyet, szó volt arról, hogy a multinacionális vállalatok itteni 
tevékenységéből mit profitálunk. Erre már utaltam; Bencsik képviselő úrnak 
mondanék talán még annyit, hogy szerintem nekünk az az érdekünk, hogy 
Magyarországon minél több multi minél több profitot csináljon, és aztán az a minél 
több profit itt, Magyarországon kerüljön újra befektetésre. Ezen sokan, sokat 
dolgozunk. Tehát az, hogy Magyarországon minél kevesebb multi minél kevesebb 
profitot csináljon, szerintem nem jó célkitűzés, ezért aztán ezt nem is tűzzük a 
zászlónkra. Minél több multi minél több profitot csináljon és minél több profitot itt, 
Magyarországon fektessen is be, merthogy akkor leszünk mi vonzó befektetési 
célpont, és azt gondolom, ez hozzájárul ahhoz, hogy a magyar cégek is 
versenyképesek tudjanak lenni a jövőben. 

Munkahelyteremtés tekintetében - Varju képviselő úr felvetette ezt a kérdést; 
mivel nem akarok inkorrekt lenni, nem akarok önnel politikai vitába belemenni, 
hiszen a véleménykülönbség nyilván megmaradna az ülés végére, dacára annak, hogy 
hány körben mondanánk el újra és újra a véleményünket - én azt tudom önnek 
mondani, hogy a munkahelyteremtés az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai 
célkitűzés kell hogy legyen minden ország gazdaságpolitikájában, pláne most. Most 
dolgoznak 4 millió 266 ezren, ez 115 ezer fővel több, mint egy éve, gyakorlatilag 23 
éve nem volt ilyen magas a foglalkoztatás, és a versenyszférában 328 ezerrel többen 
dolgoznak, mint 2010-ben. Én ezt tudom önnek mondani. Hogy most ez hogyan 
viszonyul, mondjuk, az önök értékeléséhez, ezt meghagyom, és nem minősítem 
innentől kezdve a dolgot, mert az szerintem inkorrekt lenne egy bizottsági 
meghallgatás adott keretei között. Pusztán csak azt szeretném önnek mondani, hogy 
higgye el, ez a legfontosabb célkitűzésünk, és sokat is teszünk annak érdekében, hogy 
az eredetileg vállalt célkitűzéseinket, többek között az ön vagy önök megelégedésére is 
teljesíteni tudjuk.  

Mi egy külgazdasági minisztérium, Külgazdasági és Külügyminisztérium 
vagyunk, ezért mi nem tudjuk úgy végezni a munkánkat, hogy ne legyünk közvetlen 
kapcsolatban vállalatokkal; ne legyünk közvetlen kapcsolatban pláne olyan 
vállalatokkal, amelyek a külpiacokon tevékenykednek. És mi vagyunk közvetlen 
kapcsolatban autóipari vállalattal, vagyunk közvetlen kapcsolatban gyógyszeripari 
vállalattal, vagyunk közvetlen kapcsolatban csaptelepeket gyártó cégekkel, és van, volt 
kapcsolatunk természetesen az ország egyik legnagyobb, egyik legjelentősebb, ha nem 
a legjelentősebb pénzügyi szolgáltató vállalatával is. Ugyanakkor azt kell mondjam 
önnek, hogy nem egyedül voltunk ezzel így, mert több mint 30 ezer ember tüntette ki 
a bizalmával ezt a pénzügyi szolgáltató vállalatot. És szeretném önnek elmondani, 
hogy nyilvánvalóan azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy mindazon több ezer 
vállalat esetében, amellyel mi kapcsolatban vagyunk, ezeknek a vállalatoknak a belső 
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vállalati döntéseiért mi bármilyen felelősséget tudnánk viselni, legyen annak 
bármilyen eredménye.  

Ami pedig az Eximbankot illeti, tisztelt képviselő úr, ugye, az Eximbank egy 
bank - ez a nevéből is viszonylag logikusan következik -, és a banki működésre 
vonatkozóan vannak szigorú szabályok. Ezek a szigorú szabályok vonatkoznak a 
vállalati vagy banki döntéshozatalra is - ki kap hitelt, ki nem -, meg vonatkoznak arra 
is, hogy ebből mit lehet nyilvánosságra hozni, meg mit nem. Én a maximális dolgot 
szeretném most önnek elmondani, mert ön parlamenti képviselő, nyilvánvalóan 
jogos, hogy felmerül önben ilyen kérdés, és én örülök annak, hogy a magyar média is 
egyébként a közpénzek felhasználása tekintetében, hogy is mondjam…, tisztázó 
szerepet szeret játszani. Ugye, az Eximbank a nevéből fakadóan arra alapíttatott, hogy 
export és import, tehát külgazdasági típusú ügyleteket finanszírozzon. Itt az első 
olyan pillanat, amikor már lehet hangulatot festeni, hogy akkor hogyan lehet, hogy 
mondjuk, egy médiavásárlásra is lehet adott esetben hitelkérelmet benyújtani az 
Eximbankhoz. Igen ám, de 2013 végén - ugye, ön parlamenti képviselő volt, hozzám 
hasonlóan - a parlament elfogadott egy olyan törvénymódosítást, ami alapján az 
Eximbank nem csak külpiaci ügyleteket finanszíroz, hanem tevékenysége kibővült egy 
új portfólióval, ami belföldi székhelyű vállalatok versenyképesség-javító és 
forgóeszközhiteleire vonatkozik. Ez 2014., azt hiszem, január 1-jén lépett életbe - 
sehol sem voltam akkor még az Eximbank felügyelete szempontjából, csak szeretném 
önnek jelezni. Ez tehát az egyik tipizálása a hiteleknek.  

A másik pedig, hogy abban érintett-e állami forrás vagy nem. Ön nyilván jól 
tudja, tisztelt képviselő úr - mert szerintem már jóval régebb óta képviselő, mint én, 
és jóval régebb óta foglalkozik ilyen kérdésekkel, mint én -, hogy az Eximbank kétfajta 
hitelt tud adni: az egyikben érintett közpénz, a másikban nem. Amiben érintett 
közpénz, az a bizonyos kedvező kamatozású hitel, ahol az államot is terheli 
költségvetési teher a kamatkiegyenlítésen keresztül. Ezt szokta alkalmazni az 
Eximbank olyan esetekben, amikor mondjuk, a magyar vállalatok külpiacon történő 
versenyképességét kell elősegíteni, és ott egy olyan finanszírozási hátteret kívánunk 
vagy kíván a bank vezetése ezen vállalatok mögé tenni, amivel adott esetben a 
külpiaci sikert segíti. És mindezek fölött vannak az alapítói döntések, ami nem 70, 
hanem 20 milliárd forint fölött van. 20 milliárd forint fölött kell az alapítónak, vagyis 
a tulajdonosi jogot gyakorló miniszternek vagy annak képviselőinek döntést hozni. 
Médiavásárlásra ilyen mértékű döntésre nem került sor, ezért előttem ilyen ügy nem 
járt.  

Mivel azonban a magyar médiában ez jól láthatóan felvetett kérdéseket, ezért 
én a bank vezetésétől a következőt kérdeztem meg: érkezett-e olyan hitelkérelem a 
bankhoz, amely médiavásárlásra vonatkozik, és közpénzt érint, vagyis kedvezményes 
kamatozású hitelre vonatkozik? A válasz az volt, hogy nem, nem érkezett. Tehát 
szeretném világosan leszögezni, hogy semmilyen médiavásárláshoz az Eximbank 
semmilyen kedvezményes kamatozású hitelt nem biztosított, semmilyen közpénzt 
nem használt fel arra, hogy bárkinek bármilyen médiavásárlását, pláne az önök által 
megfogalmazottakat finanszírozta volna.  

Hogy piaci alapon történt-e folyósítás, piaci alapon kértek-e és adott esetben 
kötöttek-e hitelszerződést az Eximbankkal, ez innentől kezdve pedig egy piaci kérdés, 
a banktitok vonatkozik rá, és abba nekem beleszólásom nincs, és nem is akarom, hogy 
legyen, mert furcsa lenne, ha politikai döntések alapján működtetnénk piaci alapú 
döntéseket.  
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Tehát még egyszer szeretném leszögezni az ön megnyugtatására, hogy 
semmilyen kedvezményes kamatozású hitelt senki nem kapott semmilyen 
médiavásárláshoz az Eximbanktól. Köszönöm szépen. 

Illetve bocsánat, elnök úr, mert többen is felvették a Budapest–Belgrád 
vasútvonal kérdését, ha megengedi elnök úr, erről még egy mondatot mondanék. S 
utána, ha megengedik, lassan mennék, tekintettel arra, hogy fél 11-re jön a bosnyák 
külügyminiszter-kollégám. 

A Budapest–Belgrád vasútvonal kérdése szerintem egy stratégiai kérdés. 
Stratégiai azért, mert most az a kérdés fog eldőlni, hogy a kínai áruk, mégpedig a Kína 
keleti feléből származó áruk, amelyek vízi úton jutnak el először Európába, utána a 
szárazföldön rajtunk keresztül jutnak Nyugat-Európába vagy nem rajtunk keresztül 
jutnak Nyugat-Európába. Jelenleg nem nagyon vagyunk versenyképesek ebből a 
szempontból, mert a Budapest–Belgrád közötti vasútvonal egy egyvágányú pálya, 
alacsony közlekedési sebességet tesz lehetővé, a személyforgalom is ott bonyolódik, 
ráadásul az elővárosi forgalom is; tehát jelenleg nem vagyunk igazán versenyképesek. 
Ezért döntött úgy a kormány, hogy egy kínai–szerb–magyar együttműködésben az 
erről a versenyképesség-javító beruházásról szóló tárgyalásokat megindítja. Jelenleg 
ott tartunk, hogy aláírtunk egy kormányközi megállapodást arról, hogy ezt a 
beruházást a versenyképességünk javítása érdekében végrehajtani szándékozunk oly 
módon, hogy ahhoz Kínából kapjunk finanszírozást. De a finanszírozási szerződés 
megkötése még előttünk van. És én magam személyesen is világossá tettem a kínai 
tárgyalópartnereknek, erről aláírt jegyzőkönyvünk van, hogy ezt a beruházást úgy 
tudjuk megvalósítani, ha ahhoz olyan kondíciójú hitelt kapunk, amely minden piacon 
elérhető, esetünkben számításba jöhető minden hitelnél kedvezőbb feltételeket kínál. 
Tehát nekünk az a célunk, hogy ezt a stratégiailag fontos beruházást úgy hajtsuk 
végre, hogy az pénzügyileg is fenntartható és pénzügyileg is kedvező legyen. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a kérdésekre adott alapos és részletes 

válaszokat.  

Az elnök zárszava 

A magam részéről gratulálok az elmúlt több mint egy év eredményeihez. Azt 
gondolom, az a döntés, amely a külgazdasági és a külpolitikai területek 
összevonásával hozta létre az önök minisztériumát, és ami, ahogy a felvezetőjében is 
elmondta, abszolút a nemzetközi trendeknek megfelelő irányultság, a lehető legjobb 
időben történt meg. Hiszen egy olyan időszakban, amikor a befektetőkért folytatott 
öldöklő küzdelem - ahogy miniszter úr fogalmazott - megindult a piacokon, azt 
gondolom, sokkal hatékonyabban és sokkal eredményesebben tudtunk ebben a 
versenyben részt venni, amit azok a számok is jól tükröznek, amelyeket elmondott. 

Én egy dologhoz tennék kiegészítést. Azt gondolom, az a kommunikáció, 
amelyet a migránsválság kapcsán miniszter úr személyesen vitt végig, hatásos és 
eredményes volt. Mindamellett, hogy mi tudtuk a kezdetektől fogva, hogy az a 
politika, amelyet ezen a téren a magyar kormány képvisel - és amelyet, megjegyzem, a 
magyar választók 80-85-90 százaléka támogatott a különböző területekről feltett 
kérdésekre adott több mint egymillió visszajelzésből tükröződve; s megjegyzem, nem 
tudok más olyan európai országról, amely kikérte volna az adott ország 
szavazópolgárainak a véleményét egy ilyen fontos kérdésben -, nos, azt gondolom, ez 
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nem csak a magyar kormány és nem csak Magyarország, hanem valamennyi magyar 
választópolgár érdekeit védte ezekben a vitákban, illetve ezekkel a 
megnyilvánulásokkal. Tehát én azt gondolom, az a fajta, itt is nevezhetjük magyar 
modellnek vagy unortodox eszközök alkalmazásának, ami a korábbi külpolitikai téren 
esetleg nem volt elfogadott vagy bevett gyakorlat, eredményesen és hatásosan tudott 
működni. 

S ha már sportos kérdésekkel indultunk, engedje meg, hogy végül egy sportos 
válasszal térjek ide vissza. Azt gondolom, azok az eszközök, amelyekkel megpróbáltak 
élni és amelyek eredményt hoztak az elmúlt időszakban, lehet, hogy nem minden 
területen, ahogy miniszter úr is fogalmazott, hozták azt az eredményt, amelyet többen 
vártak tőle, mégis annál mindenképpen több, mint hogyha ezek a kísérletek meg sem 
történtek volna. Wayne Gretzkyre szeretnék hivatkozni, a világ valaha volt legjobb 
jégkorongozójára, aki azt mondta, hogy azoknak a lövéseknek a száz százalékát 
elrontod, amit meg sem próbálsz. Úgyhogy azt gondolom, az a lendület és az az 
energia, amelyet ezen a területen miniszter úrtól és az egész minisztériumtól 
tapasztaltunk, beváltotta a hozzáfűzött reményeket.  

Sok sikert és további hasonló eredményeket, sok munkahelyteremtést, még 
több működő tőke Magyarországra vonzását és a magyar gazdasági növekedéshez 
adott külpolitikai és külgazdasági hozzájárulást is várunk öntől. Bízunk abban, hogy 
ez az eddigi sikereknek megfelelően fog működni. További jó munkát kívánok, és 
köszönöm, hogy eljött a bizottság elé.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Egy perc technikai szünetet kérek, 
mielőtt rátérünk az egyebekre, amíg miniszter urat kikísérem. (Rövid szünet. - 
Szijjártó Péter és Magyar Levente távozik az ülésről.)  

Egyebek 

Egy kis figyelmet kérek még képviselőtársaimtól, folytatjuk az ülésünket. Az 
egyebek napirendi pontban kérdezem, van-e valakinek fölvetése, észrevétele. 
(Jelzésre:) Igen, Volner János képviselő úr jelentkezik. Öné a szó, képviselő úr. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Jeleztem a bizottság 

titkárságának, hogy a közlekedési albizottságot szeretnénk bővíteni, amelyhez jelezte 
csatlakozási szándékát Z. Kárpát képviselő úr és Manninger Jenő képviselő úr. 
Kérdezem, ez ügyben tudunk-e most esetleg előrelépni. 

 
ELNÖK: Ezt holnapra terveztük, képviselő úr, ha ez megfelel önnek. Úgy van 

előkészítve, hogy holnap döntést is tudunk hozni ebben a kérdésben. (Volner János 
bólint.) Információm szerint Hadházy Sándor képviselő úr is jelentkezett még az 
albizottságba. Ha elfogadja, akkor holnap megtörténne ennek a megalakítása. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, tökéletes. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Egyben szeretném a figyelmet ismételten fölhívni, hogy 

holnap is ülésezik a bizottságunk, mint ahogy majd a csütörtöki napon is. Holnap 
reggel 9 órakor kezdünk Seszták Miklós miniszter úr meghallgatásával, utána vesszük 
tovább a szokásos napirendi pontjainkat, s végül döntünk a közlekedési albizottság 
megalakításáról. 
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Van-e további észrevétel, vélemény? (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, 
akkor köszönöm szépen mindenkinek a mai munkát. 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom, mindenkinek szép és eredményes napot kívánok. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc)  
  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 

 


