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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Megkérném kedves vendégeinket, hogy foglaljanak helyet. Sok szeretettel köszöntöm 
vendégeinket, elsősorban Stepan Barna urat, Ternopil megye kormányzóját 
Ukrajnából. Köszönjük szépen, hogy kormányzó úr és a delegációja is elfáradt a mai 
bizottsági ülésre, és nagyon remélem, hogy a 3. napirendi pont keretében olyan 
tájékoztatást kapunk majd, amely segít abban, hogy a magyar-ukrán gazdasági 
kapcsolatok tovább erősödjenek. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Írásban előre megkapták a mai ülés napirendjét. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdésük, észrevételük. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a tartalommal a 
mai ülés napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú döntés. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk 
határozatképes, így munkánkat megkezdjük.  

Az energiaárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szó 2013. évi LXI. törvény 
módosításáról szóló T/12833. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pont keretében az energiaárak világpiaci csökkenésével 
összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló, 2013. évi LIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Az 
előterjesztő képviseletében dr. Szakács László képviselő úrnak adom meg a szót.  

Dr. Szakács László szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Arról van szó, hogy a világpiacon most 
már lassan másfél éve egy tendenciának is felfoghatóan csökken a kőolajnak, illetve a 
gáznak a világpiaci ára, és azt láthatjuk, hogy a magyar háztartásokban ez egy nagyon 
kicsit sem sikerült, hogy akár még a rezsicsökkentés tekintetében is érvényesítésre 
kerüljön. 

Ez a pénz valahol nyilvánvalóan megvan, csak mi azt szeretnénk, ha ez a 
magyar háztartásoknál lenne. Mi alapvetően a rezsicsökkentésnek azzal a részével 
nem mindig értünk egyet, hogy ezt mindig mindenki, akármilyen vagyoni, szociális 
helyzetben van, azt ugyanolyan mértékben megkapja, hiszen itt azt lehet látni, hogy a 
rezsicsökkentésnél annál többet spórol valaki, minél gazdagabb, minél nagyobb háza 
van, esetleg úszómedence, szauna van a házában, akkor nyilvánvalóan arra is jár a 
rezsicsökkentés.  

A mi javaslatunk egyébként erre a kérdéskörre is kiterjed, és mi azt mondjuk, 
hogy egy úgynevezett átlagos fogyasztói szintig, tehát ahol a magyar átlag van, nem 
pedig ahol a legfelső 5-10 százalék fogyasztási szintje van, ott csökkenjen nagyban a 
gáz ára, illetve az elfogyasztott energia ára, hiszen erre lehetőséget nyújtanak azok a 
világpiaci tendenciák, amelyeket látunk. 

Még egyszer mondom, mintegy másfél éve látható tendencia, hogy mintegy 40-
60 százalékkal olcsóbb a kőolaj hordónkénti ára, illetve hozzákapcsolódóan pedig 
olcsóbb természetesen a földgáznak is a köbméterenkénti ára.  
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Itt szeretnék kitérni Németh Szilárd hétvégi nyilatkozatára, ugyan mással 
összefüggésben, amit ugyanúgy ma is tárgyalni fogunk, de azért állított olyan 
dolgokat, amik sajnos nem állják ki az igazság próbáját, mondhatnám azt is, hogy 
hamis állítások voltak. 

A KSH hivatalos kimutatása szerint a földgáz ára 2010-ben 115 forint volt 
köbméterenként. 2012-ben ugyanúgy a KSH szerint 136 forint volt köbméterenként, 
ez 18 százalék. Ellentétben Németh Szilárd állításával, aki szerint ez 9,7 százalék. 
Egyszerű matematikával egyébként meg lehet ugrani ezt a kérdést, és gyorsan ki lehet 
azt számolni, hogy mennyivel növekedett az energia ára Magyarországon. 

A villamos energia ára nem 2, hanem 4 százalékkal nőtt. Itt is a 
rezsicsökkentés jegyében mintegy duplájával nőtt ahhoz képest, amit Németh Szilárd 
állít. Úgy gondolom, hogy a KSH-t kell alapul vennünk, nem pedig a Németh Szilárd 
által valahonnan bemondott számokat. 

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Úgy gondoljuk, hogy ez 
Magyarországon indokolatlanul nehéz helyzetbe hozza a háztartásokat. Ez pedig az, 
hogy 2005-ben volt 55 dollár 1 hordó olaj ára, ma ennél jóval alacsonyabb. Ma 50 
dollárnál is alacsonyabb 1 hordó olaj ára. Akkor egy köbméter gáz Magyarországon 49 
forintba került.  

Ma nagyjában-egészében 50 dollár alatt van 1 köbméter gáz ára, és 100 
forintba kerül 1 köbméter gáz. Tehát nem követi arányosan. 50 dolláros hordónkénti 
olajárhoz 50 forintos köbméterenkénti gázár tartozott a magyar háztartásoknak, most 
50 dollár alatt van a kőolaj ára, és mégis a magyar háztartásokkal a jelenlegi 
kormányzat több mint 100 forintot fizettet ki köbméterenként a gáz tekintetében. 

Mi úgy gondoljuk, hogy egészen biztosan valahova elvándorol ez a pénz. Az 
elmúlt időszakban, a legutóbbi időszakban nagyon sok pert indítottunk azért, hogy 
lássuk azt, hogy a gázkereskedelem Magyarországon az állam mellett milyen privát 
piaci szereplőkön keresztül jut el az erőművekbe és jut el a lakossághoz. Itt lehet 
természetesen sejtetni azt az összefüggést, hogy valahol ez a pénz ott marad, csak mi 
azt szeretnénk, ha a lakosságnál maradna ott, méghozzá ott is nem a 
leggazdagabbaknál, hanem azoknál, akik az átlagos szinten élnek, illetve az átlagos 
szint alatt élnek. 

Nekik azt kezdeményezzük, hogy 10, illetve 20 százalékkal csökkenjen az 
elektromos áram, illetőleg az elfogyasztott gáznak az ára. Mi úgy gondoljuk, hogy ez 
az igazi fenntartható rezsicsökkentés és adjunk valamit vissza abból a lakosságnak, 
amit mások korábban megkerestek, hiszen ez már egy másfél éves tendencia. Itt a tél, 
jön a fűtési szezon, ideje van a cselekvésnek. Várom a tisztelt bizottság támogatását. 
Köszönöm a figyelmet.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottság tagjait kérdezem, hogy 
van-e valakinek hozzászólnivalója vagy kiegészítése az előterjesztéshez. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs.  

Akkor azt kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy dr. Tóth Bertalan, dr. 
Józsa István, illetve dr. Szakács László képviselő urak önálló indítványa 
tárgysorozatba vételre kerüljön; kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy. 

Kilenc nem szavazat, 1 tartózkodás és 3 igen mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba a javaslatot. Az 1. napirendi pontot lezárjuk. 

Az üzemanyagárak indokolatlan áremelésének megakadályozása 
érdekében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
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T/12835. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, melynek keretében az üzemanyagárak 
indokolatlan áremelésének megakadályozása érdekében egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
szavaznunk.  

Az előterjesztő képviseletében szintén dr. Szakács László képviselő úrnak adom 
meg a szót.  

Dr. Szakács László szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégeink! Itt arról van szó, hogy a magyar kormány 
elfogadtatott a parlamenttel egy olyan jogszabályt, hogy minél alacsonyabb a kőolaj 
hordónkénti ára a kitermeléskor, annál magasabb Magyarországon a jövedéki adó, 
így az autósok igazából csak kettőféleképpen járhatnak rosszul: ha csökken az olaj 
ára, vagy ha nő az olaj ára. A magyar kormány ezt az utat választotta, hogy egészen 
biztos, hogy aki autóval jár, az egészen biztosan rosszul fog járni, hiszen ha csökken a 
nyersanyag ára, abban a pillanatban a magyar kormány megemeli az adó mértékét.  

50 dolláros hordónkénti olajárat hozott be a jogalkotó. 50 dollár alatt 
emelkedik meg a jövedéki adó ára. Itt azért azt még érdemes tudni mindenkinek, 
tisztelt képviselőtársaim, hogy a jövedéki adó adó az adórendszeren, tehát a jövedéki 
adó amennyiben nő, akkor arra még rájön az áfa, és így az adótartalma még nő az 
üzemanyagok árának. 

Ez azt jelenti, hogy a magyar költségvetés mindig hozzájut ahhoz a bevételhez, 
amit betervezett, az autósok pedig minden esetben rosszul járnak. Ha a mai napon 
elfogadjuk és a mai napon esetleg hatályba tudna lépni ez a jogszabály, melyet 
ideterjesztettünk a bizottság elé, akkor a mai napon a gázolaj ára 13 forinttal, a benzin 
ára pedig 7 forinttal tudna csökkenni. 

Itt újra hivatkozom az előző napirendnél is hivatkozott világpiaci trendekre: 
mintegy másfél éve tart az a trend, hogy 60-40 százalékkal olcsóbb a kőolaj 
kitermelése, illetve a kitermelt kőolaj ára, így ennek megfelelően Magyarországon is 
kellene hogy csökkenjen egyébként az üzemanyagok ára. Nem fog csökkenni azért, 
mert a kormány azt támogatta, hogy minél alacsonyabb a nyersanyag ára, annál 
magasabb legyen rajta az adó, és az autósok mindenféleképpen járjanak rosszul. 

Mi ezért ezt a javaslatot hoztuk, hogy ezt a szabályt töröljük el, és kövessék a 
világpiaci trendeket a magyarországi benzinkutakon megvásárolható üzemanyagok 
árai. Azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy ehhez járuljon hozzá, hiszen úgy 
gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a magyar autósok, illetve a magyar 
családok jó helyzetbe kerüljenek. 

Még egy gondolat ehhez. Ha a költségvetést tetszenének félteni, már hogy a 
költségvetésen ez egészen biztosan ütne egy olyan lyukat, amit nem tudnának 
befoltozni, akkor azt kell önöknek mondanom, hogy két dologra kell az önök 
figyelmét felhívnom. Az egyik az, hogy ezért nem helyes, ha májusban fogadunk el 
költségvetést, mert senkinek sem sikerült megjósolnia, csak tippelgetnek, hogy 
milyenek lesznek majd a világpiaci folyamatok decemberben vagy éppen a jövő év 
elején. 

A másik pedig az - ott pedig Varga Mihály nyilatkozatára hívnám fel az önök 
figyelmét -, hogy a költségvetésben jelenleg is 200 milliárdnál nagyobb költségvetési 
tartalék képződött. Ebből már jut a Videoton-stadionnak is, ebből most már jut még 
nagyon sok olyan luxusberuházásra, amire pillanatnyilag semmilyen szükségünk 
nincsen. Viszont a magyar autósokkal továbbra is megfizettetik ennek az árát. Még 
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egyszer mondom: ők csak kétféleképpen járhatnak rosszul, ha csökken vagy ha nő a 
kőolaj világpiaci ára.  

Én arra kérem, hogy ezt az igazságtalanságot a bizottság szüntesse meg és 
kérem szépen, hogy támogassa az előterjesztésemet. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e képviselőtársaim közül valakinek 
hozzászólási igénye? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki 
támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem.  

Négy igen szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság nem támogatta a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Ezzel a 2. napirendi pontunkat is lezárjuk.  

Tájékoztató az ukrajnai Ternopil megye gazdaságfejlesztési 
lehetőségeiről és az ukrán-magyar gazdasági együttműködésről 

Áttérünk 3. napirendi pontunkra, melynek keretében meghallgat bizottságunk 
egy tájékoztatót az ukrajnai Ternopil megye gazdaságfejlesztési lehetőségeiről, illetve 
az ukrán-magyar gazdasági együttműködésről. 

Köszöntöm körünkben Hartyányi Jaroszlava asszonyt, kisebbségi szószólónkat 
a parlamentből, képviselőtársunkat, illetve Stepan Barna kormányzó urat és a 
delegáció tagjait. Meg is adnám a szót a kormányzó úrnak arra, hogy a prezentációját 
megtartsa. 

Stepan Barna tájékoztatója 

STEPAN BARNA, Ternopil megye kormányzója (Hozzászólását konszekutív 
tolmácsolással mondja el): Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim és tisztelt 
Bánki Erik Bizottsági Elnök Úr! Tisztelt Gazdasági Bizottság Tagjai! Nagy tisztelettel 
képviselem a mai napon Ternopil megyét itt, a magyar parlamentben.  

Számomra, hadd valljam be, ez az első ilyen, munkajellegű látogatás 
Magyarországon. Tavaly azonban több mint 100 ternopili gyereknek lehetősége nyílt 
arra, hogy eljöjjön ide, Magyarországra, és nagy hálával tartozom Magyarországnak 
is, hogy támogatták ezt a lehetőséget az ukrán gyerekeknek. Ezek elsősorban olyan 
gyermekek, akiknek a családjai áttelepültek Kelet-Ukrajnából Ukrajna nyugati 
részére, és olyan gyermekek, akiknek a szülei életüket vesztették és harcoltak Ukrajna 
keleti részén az antiterror-támadásoknál.  

Engedjék meg, hogy még egyszer kifejezzem hálámat Magyarország 
kormányának azért a támogatásért, amit Ukrajnának nyújtanak. Ternopil megye 
Ukrajna nyugati részén található. Mondhatjuk úgy is, hogy Nyugat-Ukrajna földrajzi 
központja Ternopil megye. Nyugat-Ukrajna Magyarországgal, Szlovákiával és 
Lengyelországgal határos, valamint Romániával.  

Az ukrán nemzeti valuta a hrivnya, aminek az értéke: 29 hriveny. Ha 
adminiszitratív szempontból nézzük, akkor Ternopil 19 járásra oszlik, és az 
alkalommal élve bemutatnám a delegációnk többi tagját. Képviselve vannak a járási 
tanácsok, ugyanakkor a ternopili megyei önkormányzati tanács elnöke is eljött. 
Ternopilban 4 nagy megyei jogú város van, és itt, Budapesten elmondanám, hogy 
Berezsáni, Ternopil, Csorkil és Kremnic. Ez a 4 város. 

Ezek a városok nagy szerepet játszanak a megye szempontjából. Fontos 
szerepet játszanak a magyar-ukrán közös történelemben is, ezen belül Berezsáni 
várost emelném ki, ahol több éven keresztül élt, tevékenykedett Rákóczi Ferenc, 
Magyarország egyik alapítója.  
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Ternopil megye nagyon fontos és nagyon érdekes szerepet játszik, nemcsak 
gazdasági szempontból, de a történelmi fejlődés szempontjából is. Földrajzilag 
körülbelül egyforma távolságra vagyunk a különböző nyugati szomszédainktól. 
Körülbelül 200 kilométer tőlünk, Ternopiltól a román határ, ugyanennyi a lengyel 
határ és a belorusz határ is.  

És ha gazdasági-kereskedelmi szempontból nézzük, akkor nagyon közel van 
Kijevhez is Ternopil. Ez 465 kilométerre van körülbelül. Odesszáig 676 kilométer. 
Újból elkezdett működni a ternopili reptér. Gyakorlatilag néhány nappal ezelőtt 
kaptunk engedélyt arra, hogy légi szállításokat is végezzünk; a szomszéd megyékben 
is vannak repterek, Ivanofrankoszban és Lembergben, Lvivben. 

Meg szeretném említeni, hogy Ternopil megye, a mi megyénk, ugyanúgy, mint 
a többi szomszéd megye, nagyon aktívan és dinamikusan fejleszti azokat a 
lehetőségeket, hogy külföldi beruházások szempontjából jó környezetet teremtsen. A 
Petro Porosenko ukrán elnök által kezdeményezett törvények hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a jogi környezet is kedvező legyen a külföldi befektetések számára.  

Például most kedvezményesen lehet bejelenteni, vagyis regisztrálni külföldi 
vállalatokat Ukrajnában. A külföldi beruházóknak nem kell importvámot fizetni 
akkor, ha ezek valóban beruházások lesznek, és ha ezek a beruházások az alaptőkébe 
kerülnek. A külföldi beruházásokat nem kell államilag regisztrálni most már.  

Van egy újabb rendelet, ami szerint a külföldi beruházások nem lehetnek 
államosítva. A beruházásokból származó bevétel és jövedelem akadálymentesen 
kerülhet vissza egy másik államba, a beruházó államába úgy, hogy exportvámot sem 
kell rá fizetni. Ezt most egységesen vázoltam fel Ukrajna szempontjából, hogy 
mennyire dolgoznak azon, hogy jó legyen a beruházási környezet, de most engedjék 
meg, hogy néhány szóval kifejtsem Ternopil megyére vonatkozóan.  

Körülbelül 52 millió dolláros beruházásokat tettek Ternopil megyében 25 éven 
át, tehát Ukrajna független létezése óta. Azt mondanám, hogy ez egy csekély része a 
beruházásoknak. De ha európai viszonylatban nézzük, akkor ez 95 százalékot tesz ki, 
és csak az utóbbi évben háromszorosra növekedtek Ternopil megyében a külföldi 
beruházások.  

73 százalékot tesznek ki a német, a cseh, a belga és az észt beruházások. A 
legnagyobb prioritású ágazatok a mezőgazdaság, a közlekedés és az ipar. Tehát ezek 
azok az ágazatok, amelyekbe leginkább fektetnek be az európai befektetők. És 
szerintem a legjobb lenne megemlíteni így akár reklámként, hogy a megyében nagyon 
nagy, jelentős hírnevű nyugati cégek dolgoznak. Ezen belül a belga Swever cég, amely 
villamosipari termékeket gyárt. Az osztrák Hert Billerbeck textilipari vállalat, a 
HBSW, cseh vállalat, amely ásványvizet gyárt. A Knauf német vállalat, és még egy 
német vállalat Sumitomo Electric Bordnetze-Ukraine, amely évek óta jelen van az 
ukrán piacon, és a tavalyi évben még egy vállalattal bővítette jelenlétét Ukrajnában. 
Volkswagen-, Audi- és Porsche-drótokat gyártanak. 

Megyénk különböző nemzetközi útvonalakon helyezkedik el, és nagyon nagy 
fejlődésen ment keresztül a közlekedés is. Nagy jelenléte van a Beerung cégnek is, ez 
egy svájci cég. 

A második prioritású ágazat a mezőgazdaság. 76 százalékát Ternopil megye 
földjeinek mezőgazdasági művelés alatt lévő földek teszik ki. 314 millió dollárnyi 
pénzt termelt ki a mezőgazdaság a megyében. Ezek olyan mezőgazdasági termékek, 
mint cukorrépa, krumpli és gabonafélék. Ebben az ágazatban is nagyon sok külföldi 
vállalat van, képviselve vannak olyan országok, mint Ciprus, Grúzia, Lengyelország, 
és Magyarország is jelen van ebben az ágazatban, erről egy kicsit később 
részletesebben beszélek majd.  
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Mondhatjuk statisztikailag azt is, hogy minden ötödik vállalat külföldi tőkéjű 
vállalat a mezőgazdaságban. A külkereskedelmi volumene a megyénknek 450 millió 
dollárt tesz ki évente. Az export-import műveletek körülbelül 80 százalékot tesznek ki 
Európával, Ázsiával 10 százalékot, Amerikával 2, Afrikával 1 százalékot. 

99 országgal folytattunk külkereskedelmi tevékenységet. A legaktívabban 
azonban Lengyelországgal dolgozunk együtt, tehát körülbelül 60 százalékát az 
általunk kitermelt mezőgazdasági termékeknek Lengyelországba visszük, tehát 
lengyelországi fogyasztók vásárolják. Európai országokon kívül szállítunk még 
Belorussziába, Iránba és Indiába. 

Az exportált termékek 75 százalékát lengyel, német, kínai és lett, magyar, olasz 
gyártók állítják elő. Igazából ezek már ipari és más termékek is: elektromos 
berendezések, mechanikai berendezések, polimer- és energetikai anyagok, valamint 
halak. A megye aktívan dolgozik azon, hogy kidolgozzon egy hatékony 
exportstratégiát. A kis- és középvállalatok aktívan dolgoznak azon, hogy a világ 
valamennyi országába szállíthassanak termékeket. Nem fogok a részletekbe 
belemenni, de a térképen látszik. Az idén elkezdtük az együttműködést Ausztráliával 
is. 

Szeretnék még néhány szóban kitérni a geopolitikai kapcsolatainkra. A múlt 
heti, Hrojszman miniszter úr magyarországi látogatása óta, amikor találkozott a 
magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral, tudjuk, hogy megállapodtak abban, hogy 
autópályát fognak építeni, amely integrálódni fog az ukrajnai és azon belül a ternopili 
megyei nemzetközi útvonalakba, úthálózatba. (Tóth Csaba elhagyja a termet.) 

Termékfajtákról beszélve elmondhatom azt is, hogy Ternopil mint megye 
reprezentálhat különböző irányokat a gyártásban: elsősorban marhahús, más 
termékek, ugyanakkor gabonafélék, olajfélék és olyan föld, amin gombát lehet 
termelni. Ugyanakkor építőanyagokat is tudunk szállítani. Apró kavicsokat és egyéb 
kötőanyagokat.  

Elmondanám azt is, hogy Ternopil megye egy nagyon érdekes turisztikai 
útvonalat képvisel, és ha megengednék nekem, bemutatnék egy rövid filmet Ternopil 
megyéről. Kiemelném azt is, hogy Ternopil egy világvallást képvisel: a 
kereszténységet, ezen belül a katolikus és a pravoszláv vallást. Itt van a Pocsajivsyka 
Lavra, a Zarvanica. Körülbelül kétmillió turista látogatja évente ezeket a szent 
helyeket. A megye területén 34 vár van, ezekből ötnek közös magyar-ukrán történelmi 
gyökerei vannak. (Filmvetítés angol nyelven.)  

Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a figyelmüket. Várjuk önöket Ukrajnában 
arra számítva, hogy hozzájárulnak a közös munkához. Köszönöm szépen még egyszer 
a megértést és a támogatást. Élve az alkalommal, szeretném meghívni önt is, tisztelt 
elnök úr, a bizottság tagjait és a magyar kormány más tagjait a május 25-én tartandó 
beruházási fórumra, ami ott lesz nálunk, Ternopilban.  

És az, hogy önök is lássák vagy felelevenedjen önökben a közös múltunk, az 
ukrán magyar közös múlt, készültünk egy kisebb kiállítással arra vonatkozóan, hogy 
hogyan építették közösen a magyarok és az ukránok a vasútvonalakat az első 
világháborúban. Tehát a történelmi közös múlttól a közös jövőig a közös Európában. 
A kiállítást az ülésterem előterében tekinthették meg az érdeklődők. (Jakab István, 
az Országgyűlés alelnöke belép a terembe, és helyet foglal Bánki Erik mellett.)  

Tisztelt Bánki Úr! Önnek külön is szeretném kifejezni hálámat a ternopili 
önkormányzat nevében azért, hogy lehetőséget nyújtott arra, hogy ez a találkozás ma 
létrejöjjön. (Stepan Barna a bizottság elnökéhez lép, és ajándékot ad át. - Taps.) 

Szeretném Hartyányi Jaroszlava asszonynak is külön megköszönni. Köszönjük 
a szervezést, a nyújtott segítségét. (Stepan Barna ajándékot ad át Hartyányi 
Jaroszlavának. - Taps.) 
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Kisebb ajándékokkal készültünk minden bizottsági tag számára is általunk 
gyártott termékekkel és kisebb tájékoztatókkal, könyvekkel. Minden csomagban lesz 
egy kisebb tájékoztató könyv a megyében történő beruházásokról, és azon vállalatok, 
cégek katalógusa, amelyek működnek a megyében. (Stepan Barna munkatársai 
ajándékokat adnak át a bizottság tagjainak és Jakab Istvánnak.) 

Tisztelt Elnök Úr! Nagyon szépen köszönöm.  
 
ELNÖK: Kormányzó Úr! Köszönöm szépen én is ezt az előadást, prezentációt, 

amit hallhattunk. Időközben köszöntöm Jakab István alelnök urat, a magyar 
parlament alelnökét, aki megtiszteli az ülésünket. 

Elnök úr, alelnök úrról tudni kell, hogy a szakterületét illetően elsősorban a 
mezőgazdasággal, illetve a gazdaságfejlesztéssel foglalkozik parlamenti alelnökként is, 
így nagyon bízom abban, hogy személyesen is közreműködik majd és segít abban, 
hogy Ternopil megye és Magyarország között erősödjenek a gazdasági kapcsolatok.  

Köszöntöm körünkben Stark Mária asszonyt, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara nemzetközi igazgatóját és kollégáit. Nagyon örülök annak, hogy igazgató 
asszony és kollégái is közvetlenül értesültek ezekről az információkról, amiket 
kormányzó úr megosztott velünk. Azt gondolom, hogy az egyik legerősebb kapocs a 
gazdaságélénkítésben éppen a kamara lehet majd a megye és Magyarország gazdasági 
szereplői között, akik a tagjaikat is részletes információkkal el tudják látni. Azokat, 
akik érdeklődnek az ukrajnai befektetések iránt, azokat kellő biztonsággal és kellő 
mélységű információkkal tudják ellátni. 

Igazgató asszony, nem tudom, készültek-e azzal, hogy hozzászólnak az ülésen, 
mert akkor megadnám önnek a szót. 

Stark Mária hozzászólása 

STARK MÁRIA igazgató (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara): Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Először is nagyon köszönjük a meghívást az ülésre. Nagy 
érdeklődéssel hallgattuk a Ternopil megye gazdaságáról szóló előadást, és valóban 
kötelességünknek érezzük, hogy a tagjainkat is tájékoztassuk a megye által kínált 
lehetőségekről. 

Bár a kétoldalú árucsere-forgalom az elmúlt időszakban jelentősen visszaesett, 
de örvendetes tény az, hogy az elmúlt 9 hónapban több mint 50 százalékkal nőtt a 
magyar kivitel például Ternopil megyébe. Meggyőződésünk, hogy több területen, így 
az agrártechnológia, az élelmiszeripar, az élelmiszer-feldolgozás, a gépipar területén 
számos olyan együttműködés születhet a két ország vállalkozói között, hogy ezek az 
eredmények még jobbak legyenek a jövőben. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az ukrán relációt régóta kiemelten 
kezeli. Országos kamara révén mi az ukrán kereskedelmi és iparkamarával állunk 
kapcsolatban 2001 óta. Akkor írtunk alá együttműködési megállapodást, 
természetesen a kapcsolat ennél sokkal régebbi keletű.  

2009-ben hoztuk létre a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamarát, 
amelynek elnöke Gelb Sándor úr és Kota György ügyvezető úr is jelen van a bizottság 
ülésén. Nagyon szoros az együttműködésünk és hogyha megengedik, akkor néhány 
szó erejéig Kota György ügyvezető elnök úrnak átadnám a szót, hogy bemutassa 
tevékenységüket a kétoldalú reláció fejlesztése területén.  

 
ELNÖK: Korda úr, öné a szó! 
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Kota György hozzászólása 

KOTA GYÖRGY ügyvezető (Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Úr! Engedjék meg, hogy nagyon nagy 
tisztelettel köszöntsem Stepan Barna urat, Ternopil megye kormányzóját. (A köszöntő 
szavak elhangoznak ukrán nyelven is.) 

Elnézést, ez után a bevezető után magyarul folytatnám, ha ez lehetséges. A 
Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara 2009-ben alakult, mint az igazgató 
asszony is mondta, és gyakorlatilag egyetlen feladatunk van ebben a relációban, az az, 
hogy minél szélesebbre tárjuk azokat a kapukat, amelyeken keresztül a kkv-szektor és 
természetesen bizonyos értelemben a nagyipari szektor is megtalálja az utat egymás 
piacaira.  

Az utóbbi időben, mint az már a mai nap folyamán többször elhangzott, sajnos 
az árucsere-forgalom nyilván valamelyest visszaesett. Amióta Ukrajnával önálló 
országként vannak gazdasági kapcsolataink, a 2013. évben érte el ez a forgalom a 
csúcsát, több mint 4 milliárd dollárral.  

Ez egy nagyon jó év volt, de nyilván a 2014. és a 2015. évtől senki nem várt 
különösebb csodákat, sajnos az ország teljesen más irányba összpontosította 
erőforrásait, és ez meglátszott a gazdaság teljesítményén is. Ezen valamelyest 
enyhített és a kereskedelmi egyenlegünkön is a tranzitgázszállítás ezekben az 
években. Nyilván ez a kkv-szektort nem tudta érinteni. A Magyar-Ukrán 
Kereskedelmi és Iparkamara nagyon aktív tevékenységet folytat a magyar kkv-szektor 
körében Ukrajna gazdasági promóciójának kérdésében. És nyilván ebben az ügyben a 
másik oldalon is dolgozunk. 

Az idei évben és korábban is nagyon komolyan, 3 évig működött képviseleti 
irodánk Ungváron, ami egyébként is mindenki számára ismeretes, hiszen a 
legnagyobb, az Ukrajnába irányuló magyar export túlnyomó többsége Kárpátalján 
csapódik le. A határ menti áruforgalom fejlődése ezen a területen gyakorlatilag 
rendületlen.  

A magyar kormány is nagyon sok eszközt felhasznál arra, hogy ennek a 
régiónak a gazdaságát fejleszteni próbálja. Itt meg kell említenem mindenképpen az 
Egan Ede tervet. Nyilván nagyon sokat foglalkozom a Miniszterelnökség 
Kárpátaljáért Felelős Kormánybiztosságának munkatársaként ezzel a gazdasági 
iránnyal. Ez egy kapu, amin keresztül a magyar vállalkozás általában be tud jutni 
Ukrajnába.  

A kamara egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy ne csak Kárpátalján álljon 
meg a magyar vállalkozó, hanem minél beljebb menjen az országba, és fedezze fel 
azokat a gazdasági lehetőségeket, amelyek ott találhatók. Ennek keretében 
együttműködünk több nyugat-ukrajnai megyével is. Ebből sajnos egyelőre Ternopil 
kimaradt, de lehet, hogy ennek a látogatásnak a következtében bele fog kerülni.  

De nagyon intenzív kapcsolatokkal rendelkezünk Dnyetropetrolszk megyében, 
Krivoj Rog városával, Odesszával, Kijevvel, Zaporozsjéval. Tehát igyekszünk azért 
Ukrajna többi részét is ilyen módon hozzáférhetővé tenni a magyar üzletemberek 
számára.  

Az idei évben két képviseletet nyitottunk Ukrajnában, egyet Odesszában, egyet 
Kijevben és nemsokára, ha minden igaz, akkor Krivoj Rogban is megjelenik egy ilyen 
képviselet. A munka folyik, és azt hiszem, hogy a kormányzó úr ezeket az információs 
lehetőségeket továbbítja saját vállalkozásaik, kamarájuk, illetve a budapesti Ukrán 
Nagykövetség felé, akkor mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek az 
információk gyakorlatilag azonnali hatállyal eljussanak a magyar vállalkozásokhoz, és 
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remélhetőleg azért egyre több magyar vállalkozás is meg tudjon jelenni Ternopil 
megyében akár befektetőként is.  

Természetesen szeretném azt is jelezni, hogy mi is szeretettel és megfelelő 
környezettel várjuk a ternopili cégeket, akár termékekkel, akár befektetőként. A 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy országos rendszer, ami gyakorlatilag 
minden magyarországi vállalkozáshoz hozzáférést biztosít, és ezt a rendszert tudjuk 
közösen használni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
STEPAN BARNA, Ternopil megye kormányzója: Ha megengedi, elnök úr, 

válaszolnék egy mondat keretében.  
 
ELNÖK: Parancsoljon, kormányzó úr! 

Stepan Barna válasza 

STEPAN BARNA, Ternopil megye kormányzója: Mielőtt eljöttem volna ide, 
Magyarországra, éppen találkoztam Magyarország nagykövetével Ukrajnában, és 
beszéltünk arról, hogy egy tiszteletbeli konzuli osztályt nyitunk Ternopilban. Tatyana 
Csuba ukrán vállalkozó is jelen van. Szerintem most a mai napon tárgyalhatunk arról 
is, hogy Ternopilban is nyithassunk egy irodát, egy közös magyar-ukrán ipari-
kereskedelmi kamarai irodát. Mi készen állunk egy ilyen lépés megtételére. 

 
ELNÖK: Ezt örömmel hallom. A piszkos pénzügyeket majd megbeszéljük 

utána. Egy kis türelmet kérek, azonnal megadom a szót Hartyányi Jaroszlava szószóló 
asszonynak, de előbb engedje meg, hogy alelnök úrnak adjak hozzászólási 
lehetőséget, Jakab Istvánnak, aki egyébként amellett, hogy a parlament alelnökeként 
nagyon fontos pozíciót tölt be, sokat dolgozik azon, hogy a magyar vállalkozások 
külföldön, illetve a külföldi vállalkozások Magyarországon minél nagyobb teret 
kapjanak.  

A Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnökeként kifejezetten sokat 
tud tenni, segíteni a mezőgazdasági együttműködés terén.  

Jakab István hozzászólása 

JAKAB ISTVÁN, az Országgyűlés alelnöke: Tisztelt Stepan Barna Kormányzó 
Úr! Engedje meg, hogy nagyon nagy tisztelettel köszöntsem önt és a delegáció tagjait 
a Magyar Országgyűlés és Kövér László házelnök úr nevében és képviseletében is. 
Tudja, kormányzó úr, számomra nagyon nagy jelentőséggel bír az a lehetőség, hogy 
parlamenti eszközökkel munkánk során segítsük a gazdasági kapcsolatok erősödését, 
fejlődését. 

Külön öröm számomra, hogy a két ország parlamentjei és a két ország, Ukrajna 
és Magyarország kormánya között egyre szorosabb és barátibb kapcsolat van. Ez 
számunkra esélyt ad a még szorosabb gazdasági együttműködésre. Magyarország 
támogatta és támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, a vízummentességet az 
ukrán állampolgárok számára. Ez az alapja a rugalmas és jó gazdasági 
együttműködésnek, hogy közvetlen kapcsolatba tudjunk egymással lépni bármelyik 
pillanatban.  

Kormányzó úr, a magyar mezőgazdaság eredményei arra predesztinálnak 
bennünket, hogy konkrét módjait keressük az együttműködésnek akár a 
gabonatermesztés, akár a zöldségtermesztés, akár a cukorrépa-termesztés, és -
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feldolgozás területén, de az állattenyésztésben is vannak nagyon komoly 
eredményeink. Örömmel működünk együtt gazdasági és akár tudományos alapon is.  

Kormányzó úr egyben országgyűlési képviselő is. Nagyon szerencsés lenne, ha 
a Ternopil megyei fiatal agrárkutatók vagy akár egyetemisták is érkeznének 
Magyarországra. Van lehetőség arra, hogy magyar ösztöndíjakat biztosítsunk a 
Stipendium Hungaricum keretében. Örömmel fogadjuk a hallgatókat akár egyetemre, 
akár valamelyik tudományos kutatóintézetbe, mert az a meggyőződésünk, hogy ha 
fiatal korban kialakul egy szoros szakmai kapcsolat, az később aztán már az üzleti 
életben is érvényesül. 

Kormányzó úr, nyitottak vagyunk. Én azt tudom ajánlani, azt a javaslatot 
teszem, hogy a Kereskedelmi és Iparkamarához hasonlóan, hozzájuk csatlakozva akár 
az agrárrészt egy kicsit felerősítve a kapcsolatban folytassuk az együttműködést és 
találjuk meg a módját annak, hogy a befektetők találkoznak egymással. Ismerjék meg 
az eredményeinket, örömmel prezentáljuk, és bízom benne, hogy az eredmény 
bennünket igazol majd.  

Kormányzó úr, az én legjobb tudomásom szerint a házelnök úr találkozott az 
önök miniszterelnökével, tehát a legfelsőbb szinten a kapuk nyitva vannak. Én a 
magam részéről úgy is, mint az agráriummal foglalkozó, részben szakember, részben 
egyetemi oktató is, örömmel folytatjuk ezt a megkezdett kapcsolatot. Nyitottak 
vagyunk és bízom benne, hogy egyre inkább az eredmények is meglesznek. Örülök, 
hogy fogadhattam.  

 
ELNÖK: Végül a bizottsági ülés lezárásaként a szervezőnek, aki az egész 

kapcsolatot létrehozta és aki a legtöbbet dolgozott azon, hogy a mai bizottsági ülés 
megvalósulhasson, Hartyányi Jaroszlava szószóló asszonynak adom meg a szót.  

Hartyányi Jaroszlava hozzászólása 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Alelnök Úr! Képviselőtársak! Számomra a mai nap ékes bizonyítéka annak, 
hogy mit tehet a népi diplomácia. A magyarországi ukrán közösségnek nagyon fontos 
a két ország közötti kapcsolat. Mivel olyan régióból származom, az Osztrák-Magyar 
Monarchia valamikori területéről, tehát tudom, mit jelent a közös múlt, és tudom és 
hiszem, hogy a legjobbat abból a közös múltból át lehet építeni, át lehet hozni, csak a 
legjobbakat a jövőbe és a jelenbe. 

Amikor Ternopilban jártam, a ternopili levéltárban, az akkori levéltár-igazgató 
mutatta, hogy hány magyar mérnök dolgozott az 1880-as és az 1900-as évek elején; 
számomra ez örömet okozott, hiszen akkor ukrán emberek építették, magyar 
szakemberek, magyar mérnökök segítették és irányították a vasútépítést. Úgyhogy 
remélem, hogy ez a gazdasági együttműködés intenzívebbé válik, és nagyon szépen 
köszönöm Bánki Erik elnök úrnak, hogy ilyen rövid időn belül lehetőséget adott és 
ezzel precedenst teremtünk, hogy lehet a parlamentben is, egy bizottságban is 
elősegíteni a kétoldalú kapcsolatokat. Hiszem, hogy mi azért vagyunk itt, hogy ne 
csak szavazzunk vagy beszéljünk a parlamentben, hanem konkrét tényekkel, ahogy 
alelnök úr is mondta, elősegítsük és gyorsan mozdítsuk elő a kétoldalú kapcsolatokat.  

Egy mondat végül: Ukrajnában, annak ellenére, hogy háború van, Ukrajna 
gazdaságilag fejlődik. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szószóló asszonynak, és köszönöm szépen még 

egyszer a kormányzó úrnak, Stepan Barnának, illetve munkatársainak, hogy eljöttek 
hozzánk a magyar parlament Gazdasági bizottságának ülésére.  
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Képviselőtársaimnak, valamennyi gazdasági bizottsági tagnak is köszönöm az 
együttműködését, hiszen ha ők nem támogatják azt, hogy ez a bizottsági ülésen 
napirendre kerüljön, akkor nem adhattam volna teret önöknek a megszólalásra. 

Annak pedig külön örülök, hogy pártállásra való tekintet nélkül kormánypárti, 
ellenzéki képviselőtársaim egységesen támogatták azt, hogy ma a kormányzó úr a 
bizottsági ülésen részt vehessen, és nagyon örülök annak, hogy számos érdemi 
információt kaptunk. Nagyon bízom abban, ahogy alelnök úr is említette, hogy ennek 
konkrét érdemi, eredményes lépései lesznek. 

Köszönettel vettem a meghívást a május 25-ei beruházási gazdasági fórumra, 
amelyen örömmel részt veszek, és képviselőtársaimnak is felkínálom majd a 
lehetőséget erre.  

A bizottsági ülés lezárását követően pedig Kövér László házelnök úr vendégei 
lesznek, ahova én örömmel elkísérem önöket innen a bizottsági ülés után. A bizottsági 
ülés lezárását követően pedig egy ajándékot szeretnénk átadni önnek, kormányzó úr, 
még egyszer megköszönve a mai együttműködést.  

Az ülés berekesztése 

Képviselőtársaimnak is köszönöm a bizottsági ülésen való részvételt, a 
bizottsági ülést lezárom.  

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc) 

 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Barna Beáta 

 


