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(Az ülés kezdetének időpontja: 7 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok mindenkinek! Egy kicsit formabontó ez a korai kezdés, elnézést kérek 
a csúszásért. Miniszter úrnak köszönöm a pontosságát, ehhez már hozzászoktunk az 
elmúlt évek során, hogy mintha akár svájci vagy akár japán befektetőkkel tárgyalna, 
óraműpontossággal érkezik a parlament Gazdasági bizottságának az ülésére is. 

A mai ülésünknek két napirendi pontja van a kiküldött meghívó szerint. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e ehhez kiegészítő javaslatuk. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét 
elfogadja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú 
döntésével a bizottság a napirendet elfogadta. 

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

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter meghallgatása 

Első napirendi pontként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter urat 
hallgatjuk meg. Öné a szó, miniszter úr! 

Szijjártó Péter szóbeli tájékoztatója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a szokásos bizottsági 
menetrendhez képest talán korábbi időpontban hallgatnak meg, de áttekintve az idei 
esztendőből hátralévő időszakot, azt a megállapítást kellett tennünk, hogy december 
20-áig ez az egyetlen teljes munkanap, amit Budapesten van szerencsém tölteni, ezért 
kértem azt a lehetőséget, hogy itt a mai napon korán találkozzunk. 

Amióta a külgazdaság és a külpolitika összevonásra került a kormányzati 
struktúrában, azóta azt a pozitívumot is megállapíthatjuk, hogy a felesleges és meddő 
vitáktól időt, kapacitást és energiát tudunk megkímélni a magunk számára, mert 
lehetőségünk van arra, hogy a külpolitika kapcsán számokról vitatkozzunk, és az 
mindig sokkal egyszerűbb, minthogyha elvont fogalmakról kellene vitáznunk, és 
mivel ez a Gazdasági bizottság ülése, elnök úr, én úgy is készültem, hogy alapvetően a 
számok köré szervezném a beszámolómat. 

Azt a kiindulópontot szeretném választani, hogy 2016-ban, tehát a tavalyi 
évben a magyar gazdaságtörténet legjobb külgazdasági eredményei születtek meg. Ez 
egy tény. Tehát 2016-ban minden külgazdasági adat tekintetében a magyar 
gazdaságtörténet legjobb adatai születtek meg. A 93 milliárd eurós exporthoz képest 
10 milliárd eurós külkereskedelmi többlettel számolhattunk, hogy ha a magyar 
kivitelt történelmibb távlatokba akarjuk helyezni, akkor 2010-hez képest 30, 2014-
hez képest 10, 2015-höz képest pedig egy 3 százalékos exportnövekedésről 
beszélhettünk. 

Az idei esztendőből az első 9 hónapos adatok állnak rendelkezésre, amelyek 
alapján a magyar export az első kilenc hónapban 9 százalékkal növekedett a tavalyi 
rekordévhez képest, a kereskedelmi forgalom pedig 10 százalékos bővülést mutat. A 
kivitelünk 79 százaléka az Európai Unióba, 21 százaléka pedig azon kívülre irányul. 

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a 9 százalékos növekedés azt jelenti, 
hogy az idei esztendő első kilenc hónapjában 6,1 milliárd euróval többet exportált a 
magyar gazdaság, mint korábban. Ez azt jelenti, hogy van sansz arra - ezt szeretném 
aláhúzni, hogy van sansz arra -, hogy az idei esztendőben a magyar 
gazdaságtörténetben először 100 milliárd euró fölé menjen a magyar kivitel mértéke. 
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De ha ez nem is történik meg, azt már nagyjából borítékolni lehet, hogy újra minden 
idők legmagasabb exportadata fog megszületni, hiszen a tavalyi 93 milliárd euró első 
kilenc hónapos szakaszához képest van 9 százalékos növekedés a szeptember végi 
adatok szerint. 

Szeretném kiemelni önöknek azt is a szerkezet szempontjából, hogy míg az 
általános exportnövekedés 9 százalék, addig az EU-n kívülre irányuló kivitelünk 12 
százalékkal, tehát az átlagos ütemnél nagyobb mértékben növekedett. Ezt azért is 
szeretném itt aláhúzni, mert az elmúlt időszakban számtalan alkalommal vitáztunk 
arról, hogy akkor az Európai Unión kívüli exportunkat és gazdasági tevékenységünket 
célzó keleti és déli nyitás nevű stratégiák sikeresek és szükségesek voltak-e vagy sem. 

Itt is abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy számokról vitázhatunk. 
Persze megnyithatjuk azt az elvi kérdést is, hogy helyes-e, hogyha egy exportorientált 
és nyitott gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő térségeire figyelmet fordít. 
Szerintem helyes. Lehet ez ellen is érvelni, szívesen vívom meg ezt a vitát, de 
szerintem ma az nem lehet kérdés, hogy Kína, India, Korea, Japán esetében vagy 
Afrika, illetve a latin-amerikai kontinens esetében az elképesztő növekedési ütemek 
miatt érdemes-e koncentrálni ezekre a térségekre. Viszont hogyha csak a számokról 
beszélünk, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy az idei esztendő első kilenc 
hónapjában a keleti nyitás célországaiba a magyar export 15 százalékkal növekedett, 
ez 1,4 milliárd eurós növekedést jelent, ami azt jelenti, hogy körülbelül 430 milliárd 
forinttal több bevétele származott magyar vállalatoknak a keleti nyitás országaiba 
történt exportálás növekedése miatt.  

Kínába 25, Indiába 27, Malajziába 49, Oroszországba 26 százalékkal többet 
exportáltunk, mint tavaly, vagy hogy idehozzam a külpolitika és a külgazdaság szoros 
összefüggését, a Fülöp-szigetekre 87 százalékkal tudtuk növelni a magyar kivitelt.  

A déli nyitás tekintetében azt tudom önöknek elmondani, hogy az esztendő 
első kilenc hónapjában 22 százalékkal exportált többet a magyar gazdaság a déli 
nyitás országaiba, mint korábban. Ez 323 millió euróval több, mint egy évvel 
korábban, ami azt jelenti, hogy körülbelül 100 milliárd forintnyi pluszbevétele 
származott a magyar vállalatoknak abból, hogy növelni tudtuk a déli nyitás országaiba 
történő exportunkat: Mexikóba 58, Brazíliába 26, Argentínába 147 százalékkal, de 
hogy egy legutóbbi célországot említsek; Elefántcsontpartra 56 százalékkal növeltük a 
magyar kivitelt. 

Szeretném önöknek elmondani, hogy az idei esztendőben négy új stratégiai 
együttműködési megállapodást kötöttünk a magyar gazdaság jelentős szereplőivel, így 
jelenleg 76 stratégiai együttműködési megállapodásnál tartunk. Ezen cégek esetében 
172 ezer az alkalmazottak száma, ami 18 222 fővel több, mint amikor a stratégiai 
együttműködési megállapodásokat megkötöttük, a magyar beszállítói arány pedig 4 
százalékkal növekedett a stratégiai partnereknél összességében. Tekintetbe véve, hogy 
ez a 76 vállalat a legnagyobb magyar vállalatok közé tartozik, ezért ez forint tíz- és 
százmilliárdokban mérhető bevételnövekedést jelent a magyar kis- és közepes 
vállalkozások számára. 

Szeretném elmondani önöknek, hogy a tavalyi esztendőben a 
beruházásösztönzési rendszerünkön keresztül 71 új beruházást hoztunk 
Magyarországra. Ez volt minden idők legmagasabb adata. Tehát tavaly 71 egész 
évben. Idén november végéig 79 új beruházás érkezett Magyarországra, ami nyolccal 
több, mint a tavalyi egész éves minden idők legmagasabb adata. A tavalyi évben 1038 
milliárd forintnyi beruházást tudtunk behozni ezen 71 pozitív döntés nyomán, most 
november végén pedig 949 milliárd forintnál tartunk, tehát a beruházás volumene 
tekintetében is - tekintetbe véve, hogy milyen beruházások vannak a csőben, 
amelyekről egyelőre sajnos még nem tudok beszélni, de az idei esztendőben ezeket 
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még vagy nyilvánosságra hozzuk, vagy a döntések megszületnek az adott vállalatoknál 
- ezt a számot is el fogjuk tudni haladni. Tavaly 17 647 új munkahely jött be - minden 
idők legmagasabb adata - a beruházásösztönzési rendszeren keresztül, most 14 138-
nál tartunk. 

Látszik, hogy a Magyarországra irányuló beruházások szerkezete és jellege 
átalakul, ugyanis új helyzet van. Magyarországon teljes foglalkoztatás van 
gyakorlatilag, a közgazdasági tankönyvek szerint a 4-4,2 százalékos munkanélküliség 
teljes foglalkoztatást jelent. Ebből fakadóan aztán a magyar beruházásösztönzés 
fókuszát is át kellett állítani természetesen, a magyar gazdaság új dimenzióba lépett, 
tehát a digitalizáció korszakába való belépés tekintetében nekünk azt kell 
biztosítanunk, hogy Magyarország ebben az új ipari korszakban is sikeres tudjon 
lenni. Tehát a korábbi nagy munkahelyszámra irányuló, kifejezetten termelésre 
vonatkozó beruházásösztönzés helyett inkább a hozzáadott értéket előtérbe helyező, a 
digitális átállást előtérbe helyező, technológiaorientált beruházások ösztönzésére kell 
fordítani a figyelmet. Ha mondjuk ősmagyar kifejezéseket szabad itt használni, akkor 
a Made in Hungary időszakából az Invented in Hungary időszakába kell átlépnünk, 
magyarul: arra kell koncentrálnunk, hogy a vállalatok az új ipari korszakra történő 
átállás technológiai fejlesztéseit itt, Magyarországon hozzák létre, itt, 
Magyarországon alkalmazzák, és itt, Magyarországon kezdjék el a széles körű 
hasznosításukat. 

Hogy ebben a tekintetben sikerült előrelépni, azt mutatja, hogy 18 olyan 
beruházás van a 79 között, amelyek szolgáltató központok, infokommunikáció vagy 
kutatásfejlesztés tevékenységi körrel érkeztek, és a 18-on belül 6 olyan, ami 
kifejezetten kizárólag kutatásfejlesztésre irányul. Korábban ilyen nem volt, és nagy 
öröm egyébként, hogy a világ legnagyobb alapkezelője is ezen beruházók között van. 
Tehát miközben arról hallunk, hogy itt állítólag az amerikai tőke bizalma éppen 
megcsappan Magyarország iránt, a BlackRock, a világ legnagyobb pénzügyi 
alapkezelő vállalata, amely annyi pénzt kezel, amennyi a világ összes GDP-je mínusz 
Kína és az Egyesült Államok, ez a vállalat úgy döntött, hogy a globális fejlesztési 
központját hozza Magyarországra, és akkor a sort még hosszasan tudnám folytatni. 

Azt tudom mondani önöknek, hogy az IBM Global Location Trends ranglistája 
szerint a létrejött munkahelyek nemzetgazdasági hozzáadott értéke alapján a világon 
jelenleg az ötödik helyen állunk a tavalyi évi Magyarországon létrejött munkahelyek 
hozzáadott értéke alapján. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy jelenleg 115 
aktív döntés előtti projektet kezelünk a HIPA-ban, reméljük, hogy ezek a tárgyalások 
is mind-mind sikerrel végződnek. 

Szeretném elmondani önöknek azt is, hogy a vidéki helyszínek, a vidéki 
nagyvárosok szerepe egyre erősödik. Egyre inkább sikerül meggyőzni alapvetően a 
nagy szolgáltató központokat Magyarországra hozó vállalatokat, hogy most már ne 
Budapestre, hanem a nagy vidéki egyetemi városokba, például Pécsre jöjjenek. De itt 
Szeged, Debrecen és Miskolc is a nagyon népszerű helyszínek között szerepel, 
tekintettel a több tízezer helyi egyetemistára, az onnan jövő munkaerőpiaci kínálatra. 
A tavalyi esztendőben tettem itt egy vállalást elnök úrnak és Szakács képviselő úrnak, 
amikor felvetették, hogy Baranya nem szerepelt azon a listán, amelyre a HIPA által 
hozott beruházások fértek fel. Szeretném önöknek jelezni, hogy az idei esztendőben 
négy beruházásról tudtunk nagyvállalatokkal megállapodni, amelyek Baranya 
megyébe hozták a beruházásaikat. Érdekes és szerintem mindenfajta sztereotípiával 
ellentétes tény az, hogy az idei esztendőben Magyarországra a HIPA-n keresztül 
bejött beruházások közül nyilván Budapest és Pest megye az első két helyen, de a 
harmadik, negyedik és ötödik helyen három keleti megye; Szabolcs-Szatmár, Hajdú-
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Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megye állnak 7-7 új nagy beruházással, őket követi 
Győr-Moson-Sopron megye 6 beruházással. 

Szeretném önöknek elmondani, hogy annak érdekében, hogy ezek a 
technológiaintenzív beruházások Magyarországra kerüljenek, részben átalakítottuk a 
beruházásösztönzési rendszerünket, és olyan új kategóriát hoztunk be, amelynek 
nyomán a Magyarországon beruházást végrehajtó vállalatok akkor is részesülhetnek 
egyedi kormánydöntésen alapuló készpénztámogatásban, hogyha nem hoznak létre új 
munkahelyeket, hanem megtartják a létszámukat, és a termelékenység növelése, 
magyarul: a versenyképesség fenntartása érdekében végre tudják hajtani azokat a 
technológiai beruházásokat, amelyek nélkül nem lehetne fenntartani a 
versenyképességüket. 

Sokszor szoktuk azt hallani, hogy a magyar kormány külföldi vállalatok 
beruházásait támogatja Magyarországon. Szeretném elmondani, hogy mi ezt nem 
vesszük kritikának, hanem inkább dicséretnek, mert én megvitathatónak tartom, de 
nem tartom támogatandónak azt a célt, hogy ne vonzzunk külföldi beruházókat 
Magyarországra, mert ha mi nem nyerjük meg ezeket a beruházásokat, akkor majd a 
szlovákok, a csehek, a lengyelek meg a románok megnyerik. Ezt nem tűzném ki célul, 
hogyha megengedik a képviselőtársaim. Arról nem is beszélve, hogy amikor azt 
halljuk, hogy mi abban segítjük a külföldi vállalatokat, hogy profitot csináljanak 
Magyarországon, szerintem az egy rossz stratégia lenne, hogyha abban segítenénk 
őket, hogy veszteséget csináljanak, mert akkor biztos, hogy nem ruháznának be. 

Tehát én azt gondolom, hogy itt alapvető - hogy is mondjam - definíciószerű 
kérdések vannak. Magyarországnak érdeke, hogy nagy beruházások jöjjenek ide, azok 
itt teremtenek munkahelyeket, itt teremtenek hozzáadott értéket, és itt adnak 
lehetőséget a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak. 

De szeretnék eloszlatni egy sztereotípiát. Tehát az idei esztendőben beérkezett 
79 beruházás közül a második legtöbb az magyar vállalat beruházása volt, amit 
támogattunk. Tehát 23 Németországból érkezett beruházást támogattunk, a második 
helyen magyar vállalatok állnak, 14 nagy magyar vállalati beruházást tudtunk 
támogatni, korábban ilyen nem volt. Tehát mindez azt mutatja, hogy a magyar 
vállalatok is szintet léptek, új dimenzióba kerültek, elérhetőek most már számukra, 
vannak abban az erőben, hogy elérhetőek számukra azok a támogatási formák, 
amelyeket korábban kizárólag valóban a külföldiek tudtak használni. Tehát 14 magyar 
beruházást tudtunk támogatni, a harmadik helyen az Egyesült Államok áll 9-cel. De 
hogyha azt nézzük, hogy a beruházás volumenében kik ruháztak be a legtöbbet, 
amihez a magyar költségvetés támogatást adott, akkor azok a magyar vállalatok. 
Egyébként a MOL ebben nagy szerepet játszik, tekintettel arra, hogy egy 1 milliárd 
eurós nagy vegyipari beruházás mellett döntöttek, de ezt is figyelembe véve, 
Magyarország mögött Németország, majd Svájc áll a beruházások volumene 
tekintetében. 

A beruházások struktúráján jól látszik a magyar gazdaság szerkezete. A magyar 
gazdaság, a magyar ipar termelési értékének 29,5 százaléka az autóiparból származik. 
Ennek megfelelően a 79-ből 29 beruházás egyébként az autóipar területén érkezett 
Magyarországra az idei évben, 9 beruházás a szolgáltató szektorba, 6 pedig az 
élelmiszeriparba. 

Végezetül pedig szeretném önöknek elmondani, hogy az ágazati szereplőkkel 
történt konzultációk alapján november 21-től egy jelentős változtatást hajtottunk 
végre újra a beruházásösztönzési rendszeren, aminek célja az, hogy az új ipari 
korszakban élesedő nemzetközi beruházásösztönzési versenyben továbbra is sikerrel 
tudjunk szerepelni. Egyre több nagyvállalat keresi azokat a helyeket, ahol ezeket a 
legújabb innovációkat kifejlesztheti és alkalmazhatja. Azt látni kell, hogy ezek a 
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beruházások elképesztően pénzigényes beruházások, ebben a 9 százalékos társasági 
adó kifejezetten segít, hiszen több pénzt hagy a vállalatoknál, több pénz marad 
beruházásokra. 

A dolog úgy néz ki, hogy a korábbi három év helyett négyre növeltük azt az 
időszakot, amely alatt a technológiaintenzív beruházásokat végre lehet hajtani. A 
korábbi 30 millió euró helyett már 20 millió euróra levittük a beruházási értékhatárt, 
és négy év alatt kell most már az árbevételből vagy a bértömegből realizálandó 30 
százalékpontos növekményt elérni ezeknek a vállalatoknak, és a legalább 250 főt 
alkalmazó nagyvállalatok is igénybe vehetik ezt a támogatást, amennyiben új 
létesítmény létrehozása kötődik a beruházásukhoz, és a korábbi 25 százalékról 
felemeltük 75 százalékra a támogatásintenzitás maximumát. 

Jól látszik, hogy a regionális verseny élesedik. Tehát most már minden egyes 
ilyen nagyvállalati beruházási döntés során azt látjuk, hogy a shortlisten ott van mind 
a négy visegrádi ország, ott vannak románok, és egyre inkább tűnnek fel olyan távol-
keleti, latin-amerikai és afrikai helyszínek, amelyek korábban nem voltak 
versenyképesek, vagy nem tűntek fel a mi vetélytársainkként a beruházásokért 
folytatott versenyben. 

A globalizáció és a világgazdaság átalakulása nyomán viszont az a helyzet jött 
létre, hogy olyan térségekkel is versenyeznünk kell, akikkel korábban nem kellett. 
Ezért fontos, hogy a beruházásösztönzés tekintetében erősítsünk, fontos, hogy az 
exportpromóció tekintetében erősítsünk. Magyarország egy olyan nyitott gazdaság, 
amelynek teljesítményét a külső tényezők alapvetően befolyásolják, az export/GDP 
mutatónk rendkívül magas, bőven 80 százalék fölött van, az egy főre jutó FDI-érték 
az országban megközelíti a 8600 eurót. Mindez azt mutatja, hogy a külső tényezőknek 
való kitettségünk magas. De ez egy 10 milliós, ilyen földrajzi helyzetű ország esetében 
természetes. 

Ugyanakkor ezzel kalkulálnunk kell. A magyar nemzetgazdaság 
teljesítményének hosszú távú fenntartása érdekében pedig a külső tényezőkre 
hangsúlyos figyelmet kell fordítani. Tehát nekem a magyar diplomáciával szemben 
továbbra is az az elvárásom, hogy a magyar vállalatok számára az exportlehetőségeket 
és a munkahelyteremtő beruházások Magyarországra hozatalát tekintsék első számú 
feladatuknak. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, állok rendelkezésre minden 
kérdés vonatkozásában, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter úr, a felvezetést. Képviselőtársaimnak 

adom meg a szót és a lehetőséget. A vita szerkezetét illetően nem változtatunk a 
korábban bevált szokásokon, tehát egy alkalommal nyílik mindenkinek lehetősége 
arra, hogy kérdést tegyen fel, illetve véleményt mondjon, és miniszter urat arra 
kérem, hogy a kérdések végén, amikor lezárult a képviselői hozzászólások köre, akkor 
adjon választ az ott elhangzott kérdésekre. 

Schmuck Erzsébet képviselő asszonynak adom meg elsőként a szót. 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter 
Úr! Természetesen örvendetes az, amit ön mondott, hogy a makroszámok is javultak, 
és hogy növekedett az export. Viszont azt látjuk, hogy emögött nem az látszik, hogy a 
gazdaság szerkezete jó irányba változott volna, és egy stabilabb gazdaság irányába 
haladtunk volna. Mint ahogy ön is a tájékoztatójában elmondta, ennek a kiváló 
eredménynek továbbra is az autóipartól való függés a záloga, és az itt lévő nagy 
multinacionális cégek. 
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Önmagában persze ez jól hangzik, hogy az az érdekünk, hogy profitot 
csináljanak itt a nagyvállalatok, viszont egyáltalán nem érdekünk az, hogy ezt a 
profitot kivigyék az országból. Mint ahogy látszik, hogy folyamatosan ez történik. 
Tehát ez nem egy jó szám, hogy most profitot csináljanak és jöjjenek, tehát itt meg 
kell nézni a mögötte lévő folyamatot. 

Mi azt is nagyon negatívnak ítéltük meg, amit ön pozitívan emelt ki, hogy a 
társasági nyereségadó 10 százalékponttal, 9 százalékra csökkent, és most milyen jól 
jártak a külföldi vállalatok, mert ide fognak jönni. De itt azért azt látni kell, hogy a 
hazai költségvetés 170 milliárd forinttal csorbult azzal, hogy önök 10 százalékponttal 
csökkentették a multik adóját, miközben itt a minimálbér kitermelésének a költségeit 
jórészt a kis- és középvállalkozások nyakába varrták. 

Igazán akkor lehetne megítélni pozitívan ezt a folyamatot, hogyha eközben a 
hazai kis- és középvállalkozások erősödnének. De azt látjuk, hogy a hazai kis- és 
középvállalkozások rettentően mellékszereplői ennek a folyamatnak. 
Meggyőződésünk, hogy akkor lehet majd igazán pozitívat mondani a magyar 
gazdaságról, hogyha a magyar gazdaság struktúrája a hazai kis- és középvállalkozások 
irányába változik, és ez a függés érzékelhetően csökken, mint ahogy ki vagyunk 
szolgáltatva a járműgyártásnak és az autóiparnak. 

Önök sokszor elmondták, nyilván ez így is van, hogy azért ez a helyzet 
kapcsolatban van a kedvező nemzetközi gazdasági környezettel. De azzal számolni 
kell, hogy ez a kedvező gazdasági környezet, a világpiaci helyzet bármelyik pillanatban 
- lehet azt mondani, hogy pillanatban - elindul egy negatív irányba. Ebben az esetben 
az emberek és az országok autót nem vesznek, akkor vajon mi fog történni? 

Én három kérdéskörhöz kapcsolódóan szeretnék kérdéseket feltenni önnek. Az 
egyik a déli nyitáshoz kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 
működéséhez kapcsolódik. 

Korábban önök mindig nagyon pozitívan kommunikálták a Nemzeti 
Kereskedőház működését, kiderült azért a közelmúltban, hogy itt először 
kozmetikázták a Nemzeti Kereskedőházhoz kapcsolódó adatokat, majd amikor 
közérdekű adatot igényeltünk, akkor abból kiderült, hogy itt nemcsak 
kozmetikázásról van szó, hanem a külügy több százmilliós összeggel az adófizetők 
pénzéből kisegítette őket. 

Azt szeretném megkérdezni ehhez kapcsolódóan, hogy milyen pénzügyi 
eredményeket értek el a most bezárandó kereskedőházak az elmúlt két évben, és hogy 
milyen további kereskedőházakat terveznek bezárni. 

Egy másik kérdéskör a kötött segélyhitelek és az Eximbank tevékenysége. Máig 
nem tudjuk például, hogy mi történik a Srí Lanka-i víztisztítókkal, a vietnami 
népesség-nyilvántartó rendszerrel, az onkológiai kórházzal, viszont azt pontosan 
tudjuk, hogy az Eximbank megnyitja ezeket a hitelkereteket és a kedvezményezett 
országok ezt budapesti kérésre lehívják, és ezek azért jórészt Habony Árpádhoz, 
Rogán Antalhoz és Mészáros Lőrinchez köthető cégekkel kötnek szerződéseket. 

Itt elég sok kérdésem van, de ezeket majd írásbeli kérdésként fel fogjuk önnek 
tenni, most nem akarom az összeset felsorolni, de szeretném azért, hogyha most 
miniszter úr tudna arra választ adni, hogy mely gazdasági társaságok mely 
országokban kaptak megbízásokat külföldön kötött segélyhitel-konstrukció keretében 
az elmúlt években, és hogy a megbízást elnyert gazdasági társaságok, legalábbis a 
jelentősebbek mekkora összeghez jutottak a kötött segélyhitel-konstrukció keretében 
itt az elmúlt években, időszakban. 

A keleti nyitás kérdéséhez én most egyet szeretnék kiemelni. Egyszerűen nem 
lehet lenyelni ennek a Budapest-Belgrád-vasútvonalnak az építését. Ez az 
évszázadnak a Paks II. mellett a legrosszabb üzlete. Szakértők azt mondják, hogy ez 
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soha nem fog megtérülni. Ezzel kapcsolatosan ezért azt szeretném megkérdezni, hogy 
készített-e a kormány fenntarthatósági jelentést ehhez kapcsolódóan, és mikor fogják 
nyilvánosságra hozni ezt a jelentést. 

Még annyit ehhez a Budapest-Belgrád-vasútvonalhoz, hogy azért az kiderült, 
hogy ez elsősorban a kínai cégeknek lesz üzlet, ebből végül a magyar vállalkozások és 
a beszállítók eléggé ki fognak maradni. Köszönöm szépen a leendő válaszokat. 

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

Öné a szó, képviselő úr! 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Először engedje meg, hogy gratuláljak a tárca beszámolója keretében 
elmondott eredményekhez és személy szerint önnek és munkatársainak ehhez az 
imponáló eredményhez, amelyet, azt gondolom, hogy teljesen reálisan megítélve is 
helytállónak tekinthetünk, és a tárca azon törekvéseit én maximálisan jónak ítélem 
meg, amely a beruházásösztönzés, -fejlesztés, HIPA-finanszírozás, Eximbank és - ami 
a hozzászólásom tárgya lenne - a stratégiai partnerségi megállapodások kérdésköre. 

Köszönöm, hogy szólt miniszter úr erről a kérdésről, hiszen a 76 stratégiai 
partnerségi megállapodás és ezen belül a 4 új, a 2017. évi, azt gondolom, hogy egy 
olyan történet, amely az ellenzék álláspontjával szemben a mi részünkről reális 
megközelítésben azokat a számokat mutatja, amelyek azt jelentik, hogy ezek a 
vállalatok folyamatosan fejlesztenek. 

A saját térségemből szeretnék példát hozni, a Hankook Tire Kft., illetőleg a 
Prinzhorn-csoport, a Hamburger Hungária Kft. teljesítményét, két társaságét, és hogy 
egy jó hírt mondjak, az egyik nem autóipari beszállító. A Prinzhorn-csoport része tíz 
év alatt 500 millió euró beruházás mellett évenként 1 milliárd forintot meghaladó 
iparűzési adóval szolgálja a térség érdekét, amelyet vállaltak a megállapodásban, 
melyet a kormánnyal kötöttek, a Hankook Tire pedig közel 1 milliárd eurós, tízéves 
beruházási program keretében 3 milliárd forint iparűzési adóval évente két 
településnek a támogatását szolgálja, a helyi fejlesztéseket, a helyi 
együttműködéseket, és képviselő asszony, ezek konkrét számok, konkrét eredmények. 
A kérdésem arra irányulna, hogy hol lát még lehetőséget miniszter úr, a stratégiai 
partnerségi megállapodások mely területén, illetve a meglévőket milyen irányban 
kívánjuk továbbfejleszteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szakács László képviselő úr kért szót. 

Öné a szó! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Tisztelt Bizottság! Először is megszólíttattunk, megszólíttattam Baranya megye 
kapcsán. Azt tudom mondani, miniszter úr, hogy hajrá, hajrá! Van még Pécsen 290 
hektár teljesen üres ipari terület, ami nem más, mint egy hatalmas KRESZ-park, mert 
kaszálónak túl gazos. Úgyhogy azt hiszem, hogy ott még van mit tenni. Van vele 
szemben egy repülőtér, amit éppen még nem sikerült eladni az oroszoknak, de a 
szándék az valószínűleg egyenes, és van még egy autópályánk Pécsről, amit ahányszor 
az ön főnöke, Orbán Viktor eljön Pécsre, annyiszor megígéri, hogy most már el fog 
menni az országhatárig, de mégis az ön kollégája, Kósa Lajos azt mondta, hogy 
keressem az országhatárt 460 kilométerre onnan, Ausztria irányába, de mégis inkább 
a dél felé való meghosszabbításban gondolkodunk. Úgyhogy hajrá, hajrá, van még 
egyetem, van még egyetemista, még egy pár, jóval kevesebb, mint amennyinek 
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kellene lenni. Talán hogyha jönnének oda beszállítók, illetve jönnének oda nagyobb 
beruházások, akkor jobb lenne. 

Végighallgattuk a termelési értekezletet, amit én magam is nagyon köszönök, 
meghallgattuk, hogy a legnagyobb, a legmagasabb, a minden idők legmagasabb, azt 
hiszem, hogy ezek voltak azok a jelzők, amelyeket meghallgattunk. Térjünk majd 
persze vissza a számokra is, például amikor azt nézzük, hogy a keleti nyitás 
tekintetében Kínával szemben 25, a Fülöp-szigetekkel szemben 89 - ha jól 
emlékszem, ilyen százalékokat írtam fel -, abszolút számban ez mennyi? Igazából az 
az érdekes. Tehát mekkora értéket képvisel ez valójában, mert azt értjük, hogy ekkora 
a növekmény, csak nem tudjuk, hogy mekkora önmagában a bázis. 

Azt mondta miniszter úr, hogy az ötödik legnagyobb hozzáadott értéket 
termelik az újonnan létrejött munkahelyek. Ez viszont nem áll összhangban akár még 
a Világbank kimutatásával sem, a Világbank szerint a 69. legversenyképesebb ország 
vagyunk. A 69. helyen vagyunk, még tavaly óta is csúsztunk le ebben a tekintetben, és 
csak hogy mondjam, hogy kik azok, akik megelőznek bennünket: a szlovákok, a 
lengyelek, a csehek, akiket említett miniszter úr, azok biztos, a gazdasági növekedés 
tekintetében is többszörösen köröznek le, Bulgária is, és Románia is leköröz 
bennünket ebben a tekintetben. 

Tehát én úgy gondolom, hogy a minden idők legnagyobb meg a legjobb és 
legcsodálatosabb jelzők valahol ezekkel a kiegészítésekkel lehetnek egyébként 
maximum elfogadhatóak. 

Konkrét kérdés tőlem is: a külképviseletek offshore-hátterű cégekkel kötnek 
szerződést, nem kötnek szerződést. Itt a bizottsági ülésen igazából egy ártatlan 
kérdésemre bevallotta az igazat Bacskai államtitkár, aki azt mondta, hogy 
megpróbálták ők betartani a törvényt, igazán, megkísérelték, azt hiszem, hogy ez volt 
a helyes szó, aztán mégsem sikerült. Ezért nem szorgalmasabban, erősebben meg 
pontosabban kell dolgozni, miniszter úr, hanem a törvényen kell akkor változtatni és 
lazítani. Az önök logikája egész egyszerűen ezt mondatja. Majd kértünk 
közérdekűadat-igénylésben lehetőséget arra, hogy betekinthessünk, hogy milyen 
szerződéseket köt a Külgazdasági és Külügyminisztérium, abból mennyi lehet az 
offshore-hátterű, és erre önök azt mondták az átláthatóság, a transzparencia és 
mindenfajta korrupcióellenességüknek a jegyében, hogy ezt biztosítják nekünk 28,9 
millió forintért, merthogy ennyi. Ezt írták a levélben, hogy ennyiért biztosítják a mi 
számunkra azt, hogy abba betekinthessünk. 

Én kérdezem miniszter urat, hogy ha ma Magyarországon a 3200-3400 
önkormányzat közül egyik sem köthet tisztázatlan hátterű, ezt úgy értem, hogy 
tulajdonosi vagy éppen tevékenységével kapcsolatosan nem feltétlenül tisztázott 
hátterű céggel semmilyen fajta szerződést, mondjuk nálunk Komló mellett ott van 
Mánfa 150 házzal, ő nem köthet ilyet, neki nincs apparátusa, akkor a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium miért köthet ilyet? Van apparátusa, mögötte áll a teljes 
Információs Hivatal, minden, ami kell ahhoz, hogy felderítsék azt, hogy milyen 
cégekkel köthetnek szerződést. Tehát amit mondjuk egy kistelepülés ma 
Magyarországon nem tehet meg, azt miért teheti meg a Külügyminisztérium és az 
átláthatóság jegyében ezt miért csak uszkve 29 millió forintért adják ki a 
képviselőknek? 

Az Eximbankról esett szó. A legutóbb Varga Mihály miniszter urat is kérdeztük 
erről, hogy az Eximnek a 400 milliárd forintos hitelkihelyezése most beleszámít vagy 
nem számít bele a magyar államadósságba, mit kívánnak tenni ennek a bizonyítása 
érdekében, vagy a saját álláspontjuknak a bizonyítása érdekében? Varga Mihály elég 
lakonikusan fogalmazott, azt mondta, hogy nem tudom, hogy ezt most meg lehet-e 
majd támadni a bíróság előtt, ha meg lehet támadni, akkor megtámadjuk az ilyen 
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típusú döntést, ebben segíti-e a Külügyminisztérium az NGM munkáját. Illetve 
persze, azt is látni kell, hogy tavaly megkérdeztük, hogy médiavásárlásra például 
adtak-e pénzt, a tőkeemelés kapcsán nagyon egyformának tűnnek azok az összegek, 
amit médiavásárlásra kapott Andy Vajna, amit Garancsi István kapott. Csak 
emlékeztetőül mondom, hogy Andy Vajna 6,72 milliárd forintot, Garancsi István 16,5 
milliárd forintot, mindeközben a fideszes többség elhatározta az Eximbanknak egy 20 
milliárdos tőkeemelését. 

Tehát nagyon összevágnak az összegek, és ön akkor azt mondta, azt a választ 
adta, hogy támogatott hitelkonstrukcióban nem kaptak hitelt. Akkor milyen hitelt 
kaptak? Miért az Eximtől vették fel? Miért nem egy kereskedelmi banktól vették fel? 
Hogy létezik az, hogy a kormánynak a miniszterelnöki biztosa csak az állam 
bankjához képes fordulni? Biztos, hogy akkor életképesek-e ezek a vállalkozások, 
hogyha más kereskedelmi banktól esetleg erre nem kaphattak hitelt? 

A kereskedőházak. Igen, azért itt két beszédes számot én is mondanék, mert 
hallottuk a fanfárokat, hogy milyen fantasztikus eredményeket érnek el. 2013-ban, a 
létrehozásuk után egy évvel 8,9 millió forint bevételt termeltek, szemben a majdnem 
600 millió forintos kiadásukkal. A déli nyitásnak a sikeressége olyan sikeres, hogy 12 
vagy 16 kereskedőházat zárnak be. Önök mondták el a saját szájukkal, a saját 
hangjukon, hogy Botswanában is - ott még van kereskedőház - nagyon szegény 
emberek élnek, és egyébként ők is kevesen vannak, a magyar adófizetőknek azért 
mégiscsak belekerül évi harminc-egynéhány millió forintjába az, vagy talán havi 
harminc-egynéhány millió forintjába, hogy ott van kereskedőház. Mi szükség van 
ezekre a kereskedőházakra Fekete-Afrikában vagy éppen Dél-Afrikában, vagy éppen 
mondjuk Elefántcsontparton? Ez sem tartozik a világ vezető gazdasági hatalmai közé. 

Mindezeket azért sorolom fel, mert látjuk a keleti nyitást, ahol azért majd sok 
év múlva fog a magyar érdek megtérülni és előkerülni, például mondjuk a Budapest-
Belgrád-vasútvonalnál, ahol szerintem nekünk különbözőek az érdekeink, egy sok 
ezer éves kínai birodalom tervezgeti a következő egy-másfél ezer évét, 
Magyarországnak pedig promt megoldásokra van szüksége, mert nem azért alacsony 
a munkanélküliség Magyarországon, mert a kormány mindenkit foglalkoztat, hanem 
azért, mert 5-600 ezren elhagyták ezt az országot, azért, hogy munkát találjanak 
maguknak. Éppen ezért Magyarországnak promt érdekei vannak ebben a kérdésben, 
nem pedig egy több ezer éves birodalmat kiszolgálni abban, hogy még ezer évig 
másképpen menjenek a dolgok. 

Mit remélnek ezektől a megállapodásoktól, akár a keleti nyitás tekintetében, 
ahol a szaúdiak, a kazah, az azeri és mondhatnék még ilyen csodákat, amelyekről 
önök beszámolnak, hogy micsoda fantasztikus üzleteket kötnek. Viszont a Magyar 
Nemzeti Bank statisztikájában még csak nem is tartja számon ezeket. 

Mindemellett a világ egy másik irányba halad. Talán tíz nap múlva Buenos 
Airesben 164 országnak ül össze miniszteri szinten a gazdasági és külügyi 
kormányzata, ahol megállapodásra fognak jutni. Legalábbis erről biztosított 
bennünket legutóbb - azt hiszem, hogy a múlt csütörtökön - az európai biztos. Ezen 
Magyarországról ön nem vesz részt, tudjuk, hogy Mikola államtitkár úr képviseli az 
országot ebben, ahol az értékalap nem feltétlenül mindig csak százalékokban 
kifejezhető, hanem mondjuk olyan európai értékekben is, amelyekben mi is hiszünk, 
baloldali emberek, ahol a munkások jogait is szeretnék, a szakszervezetek jogait is 
szeretnék biztosítani. 

Ezeken a területeken nem érzik-e azt, hogy a világ azért másfelé halad? 
Értékeket is kell közvetíteni, és ezek az értékek nem feltétlenül mindig euróban meg 
dollárban mérhetőek, hiszen minél jobban él egy társadalom, annál többet tud 
termelni. Ebben valószínűleg jobban részt kellene venni, én értem, hogy a zavarosban 
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halászni, Kínában no pláne, Azerbajdzsánban vagy éppen Kazahsztánban könnyebb 
meg egyszerűbb, vagy éppen a Fülöp-szigetekkel növelni 89 százalékkal a fantasztikus 
külgazdasági teljesítményt, de a világ éppen az ellenkező irányba halad. 

A multik, illetve a stratégiai megállapodások. A stratégiai megállapodásoknál 
néha mi is hallunk ezeknél a cégeknél arról, hogy önök ezt mennyire tartják be. Itt 
vannak a különadók, az ideiglenes különadók, amelyek olyanok egyébként az önök 
tekintetében, mint az ideiglenesen itt állomásozó szovjet hadsereg, ideiglenesen 
bevezetik, aztán itt maradnak ezek a különadók, viszont cserébe magyar beszállítói 
program nincs, 5-15 százalék környékére kellene emelni ezt a rátát a magyar 
beszállítóknak az érdekében, önök arra nem figyelnek oda, hogy a magyar cégnek 
nem magyar a tulajdonosa. Ezzel nem a magyar invenció fog nőni, hanem mondjuk az 
osztrák, a német meg a francia tulajdonú magyar kkv-k száma fog ezzel nőni. 
Valójában én úgy gondolom, hogy erre kell odafigyelni, és ha mindez még nem lenne 
elegendő indok arra, hogy rosszfelé gondolkodnak, akkor gondolják el, a multik is 
persze, hogy elviszik innen a pénzüket a rengeteg különadó miatt, mert hiába 
alacsony Magyarországon a társasági adó, annyi különadó van, hiába lettünk egy 
európai uniós adóparadicsom, mégis az offshorozás vagy éppen mondjuk a cégek 
szempontjából nézve az adóoptimalizálás terén Magyarország az, amelyik a harmadik 
legnagyobb kárvallottja annak, hogy nem Magyarországon adóznak azok a cégek, 
amelyek Magyarországon termelik meg az értékeket. (Közbeszólásra:) Igen, erről van 
egy statisztika. 

Tehát valójában önök nem jó úton haladnak, mert nem is itt adóznak, 
nemhogy még a profitjukat egyébként itt fektetnék be. Azt gondolom, hogy ezt 
érdemes áttekinteni. Nagyjából-egészében ennyi lett volna a véleményem és a 
kérdésem egyben. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Hadházy Sándor képviselő úr jelezte, hogy 

szólni kíván. Öné a szó! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretnék gratulálni ehhez a munkához. Én 
biztatnám miniszter urat és a minisztériumot, hogy csak így tovább, mert rendkívül 
dinamikus fejlődés tapasztalható és új lehetőségek nyílnak meg országunk előtt. Mai 
hír, és a felszólalásom, hozzászólásom lényege e köré csoportosul, hogy az amerikai 
ENSZ-misszió bejelentette, a világszervezet főtitkárát tájékoztatta, hogy az Egyesült 
Államok befejezi részvételét a migrációs világegyezmény előkészületeiben.  

Ezt nemzetbiztonsági érveléssel vette körül, és azt mondja az amerikai ENSZ-
nagykövet, hogy az Egyesült Államok világelső a menekültek támogatásában, és ezt a 
szerepét meg is kívánja őrizni, a bevándorlásra vonatkozó döntéseket azonban az 
amerikaiaknak maguknak kell meghozniuk. 

Én úgy látom, hogy Amerika felismerte, hogy ez egy rendkívül nagy hatású 
folyamat, és a szükséges lépéseket időben meg kívánja tenni. Ezt azért idéztem ide, 
mert a térségünket is a migrációs hatás befolyásolja, és véleményünk szerint ez a 
legnagyobb veszély most Európa számára. Számunkra a bevándorlás fő iránya Észak-
Afrikából indul, és ez azért nagyon fontos, mert ezek az országok, tehát Algéria, 
Tunézia, Líbia nagyon sérülékeny országok, és a migrációnak az egyik fő hajtóereje a 
gazdasági állapotoknak a mikéntjében keresendő. Éppen ezért rendkívül fontos 
számunkra biztonsági szempontból az, hogy Észak-Afrika országai gazdaságilag 
megerősödjenek, és egy olyan határral tudjuk körbevenni magunkat, amely a 
migráció fékezésében jelentős szerepet tud vállalni. 
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Ismereteink szerint ezek az országok, tehát elsősorban Algéria, Tunézia keresi 
az együttműködési lehetőségeket az Európai Unió országaival, így Magyarországgal 
is, azonban az Európai Unió nagyon mérsékelten vesz részt ebben az 
együttműködésben, és Magyarország ennek az együttműködésnek a kialakításában 
kulcsszerepet játszhat.  

A kérdésem arra irányul, hogy hogyan látja ezt a jövőt, és milyen 
együttműködési lehetőséget lát Észak-Afrika országai és Magyarország között. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miután további felszólalási igényt 

nem látok, így a képviselői hozzászólások körét lezárom és megkérem miniszter urat, 
hogy az elhangzott kérdésekre válaszoljon. Öné a szó, miniszter úr! 

Szijjártó Péter válaszai az elhangzottakra 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót, tisztelt 
elnök úr. A kérdéseket pedig köszönöm szépen a képviselőtársaimnak, mindegyiket 
biztatásként fogom fel természetesen.  

Még egyszer azt tudom önöknek mondani, hogy abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy számokról tudunk vitázni, és én érzem természetesen a számokat nem 
tartalmazó, viszont elképesztő gazdasági, elméleti igazságokat tartalmazó mondatok 
súlyát, azokat majd név nélkül mondanám, de az a javaslatom, hogy szakmai 
körökben ne tessenek hangoztatni, mert nem biztos, hogy a nevetségessé válás 
kockázata nélkül meg lehet úszni az ilyen mondatok elmondását. 

Az, hogy minden idők legmagasabb magyar exportja volt tavaly, és minden 
bizonnyal minden idők legmagasabb exportja lesz idén, ez nem egy jelző, hanem egy 
tény. Az, hogy minden idők legtöbb beruházása érkezett a tavalyi esztendőben a 
beruházásösztönzési rendszeren keresztül, és idén már több jött, ez sem egy jelző, 
hanem tény. Persze arról mindig lehetnek vitáink, hogy minden számnál van eggyel 
nagyobb, és nyilvánvalóan törekedni is kell arra, hogy mindig az eggyel nagyobbra 
jussunk, de önmagában azt a tényt eltagadni, hogy 2014 óta minden évben minden 
külgazdasági adat megdőlt, azt tényszerűen nem lehet. Persze azon vitatkozhatunk, 
hogy ebben kinek mennyi szerepe van, az intézményrendszernek mennyi szerepe van, 
a világgazdasági folyamatoknak mennyi szerepe van, az európai gazdasági 
folyamatoknak mennyi szerepe van, a politikai folyamatoknak mennyi szerepe van, ez 
már mind lehet vitakérdés, és nyilván - hogy is mondjam - teljesen empirikusan nem 
fogjuk tudni megállapítani, hogy most akkor minek hány százalék szerepe van ezen 
számok alakulásában, de hogy így van, és mindennek van legalább egy kicsi szerepe 
benne, az egészen biztos. 

Konkrétan a kérdésekre szeretnék válaszolni. Az autóipar szerepe 
Magyarországon.  

Tisztelt Képviselő Asszony! Én nem gondolom, hogy baj lenne az, hogy a 
magyar autóipar jelenti a magyar gazdaság gerincét. Lehet olyan stratégiai célkitűzést 
tenni egyes pártoknak maguk elé, hogy űzzünk ki néhány autóipari vállalatot, vagy ne 
hívjunk ide többet, én ezt nem támogatom. Én inkább azért fogok dolgozni a jövőben 
is, hogy minél több autóipari vállalatot Magyarországra tudjunk hozni. 
Megnyugtatásul, ha ez önnek az, szeretném közölni, hogy bár még 29,5 százalék 
mindig az autóipar részesedése az ipari kibocsátásból, de ez a szám évről évre 
csökken. Miközben magának az autóiparnak a termelési értéke nő, az egész iparon 
belül az aránya csökken. Mindez azt jelenti, hogy más iparágak nagyobb ütemben 
fejlődnek, mint a magyar autóipar. Egy. 
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Kettő. Nemzetközi statisztikák azt igazolják, hogy egy, az autóiparban direkt 
módon létrehozott munkahely 4-5 közvetetten létrehozott munkahelyet eredményez a 
gazdaságban. A társasági adó csökkentése kapcsán ön azt mondja, hogy az baj, hogy 
csökkentettük, én pedig erre azt tudom önnek mondani, hogy szerintem az 
adócsökkentés mindig jó hír, mert ez az adó mindenkinek csökkent. Az egy hazugság - 
már elnézést, hogy ezt a kifejezést használom -, hogy ez a multik adóját csökkentette 
volna. A helyzet az, hogy a magyar kis- és közepes vállalkozások meg a magyar 
nagyvállalatok számára is ez az adó pont úgy csökkent, mint a multik számára, mert a 
nagyvállalatoknak 19-ről 9-re, a kis- és közepes vállalkozásoknak pedig 10-ről 9-re. Ez 
az adó mindenkinek csökkent, és szerintem ez jó hír, mert én azt látom, hogy az 
adócsökkentés óta, azóta, hogy bevezettük az egyetlenegy kulcsos társasági adót, 
Európában számos olyan beruházói tárgyalást sikerült lezárni, ami magyarországi 
munkahelyek ezreit hozta létre. És egyébként - és itt Szakács képviselő úr kérdésére is 
szeretnék kitérni, szerintem nagyon fontos kérdés - ezen új gazdasági korszakban 
Magyarországra hozott rendkívül innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő 
beruházások nyitják meg a leginkább az utat arra, hogy azok, akik külföldre mentek 
dolgozni, azok hazajöjjenek. 

Mondok egy példát önöknek: amikor bejelentettük a 9 százalékos társasági 
adót, egy hosszú tárgyalássorozatot tudtunk lezárni az előbb már említett 
BlackRockkal, a világ legnagyobb pénzügyi alapkezelőjével, miután ez a bejelentés 
megtörtént, a londoni nagykövetségünkkel a BlackRockkal közösen szerveztünk olyan 
eseményt, amelyen a Londonban vagy Nagy-Britanniában dolgozó magyarok jöhettek 
el és láthatták a BlackRock budapesti beruházását. Több mint száz pályázat érkezett 
nagyon rövid időn belül Nagy-Britanniában dolgozó magyaroktól arra, hogy akkor a 
BlackRocknál Budapesten dolgozhassanak. 

Tehát azt gondolom, hogy a külföldön dolgozó magyarok hazacsábítására a 
legeredményesebb eszköz egyébként a nagy brandek Magyarországra vonzása. Olyan 
nagy brandek Magyarországra vonzása, akik aztán Magyarországon versenyképes 
fizetést tudnak adni a külföldi fizetésekkel, mert a külföldön dolgozó magyarok 
külföldi cégeknél dolgoznak, és hogyha Magyarországra jönnek nagy külföldi 
brandek, akik tudnak versenyképes fizetést kínálni ehhez képest, akkor haza tudjuk 
vonzani, akkor tudjuk a legnagyobb mértékben hazavonzani a külföldre 
munkavállalás céljából eltávozott magyarokat, és reméljük, hogy minél többet haza is 
tudunk vonzani ezekkel a beruházásokkal. 

Szeretném önnek még elmondani azt is, tisztelt képviselő asszony, hogy ha ön 
azt mondaná, hogy a társasági adó csökkentése egyedül nem eredményes eszköz 
ahhoz, hogy a magyar gazdaságot egy kiszámítható és fenntartható gazdasági 
növekedési pályán tartsuk, akkor önnek abban igaza lenne. Ön persze nem ezt 
mondta, de ha ezt mondta volna, igaza lett volna. Ugyanis én azt gondolom, hogy a 
társasági adó csökkentése mellett a munkára rakódó adóterheket is folyamatosan 
csökkenteni kell annak érdekében, hogy a magyar gazdaság versenyképes tudjon 
maradni. Miért? Azért, mert azzal, hogy a magyar gazdaság egy új dimenzióba kerül 
és a hozzáadott érték folyamatosan növekszik, és elértük a teljes foglalkoztatottság 
állapotát, ezáltal a munkaerő költsége is növekszik. Ez egy közgazdasági kérdés. 
Emlékszem, közgazdaságtanból, talán mikroökonómiából körülbelül a harmadik órán 
tanultuk a Közgázon, hogy ahol a kereslet és a kínálat metszi egymást, ott van az ár. 

Így van ez a munkaerőpiac esetében is. Tehát mivel a munkaerő költsége 
növekszik, ezért a versenyképesség fenntartása érdekében makroszinten 
folyamatosan csökkenteni kell a munkára rakódó adóterheket, hogy a 
munkaerőköltség növekedése ne jelentse a vállalati terhek növekedését. Ezért fontos 
a szociális adóról hozott parlamenti döntés, hogy a tavaly 27 százalékos szociális adót 
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idén 22 százalékra csökkentettük, jövőre pedig már csak 19,5 százalék lesz, mert ezzel 
tudjuk fenntartani a munkaerőköltség növekedésével járó tehernövekedésnek a 
visszafogását. Magyarul, hogy a szociális adó csökkentésével elérjük azt, hogy a 
munkaerőköltség növekedése dacára a vállalati terhek ne növekedjenek. 

Ami a kis- és közepes vállalkozásokat illeti, szeretnék néhány megnyugtató 
adatot mondani önöknek, és akkor itt az eximbankos kérdések egy részére is 
szeretnék válaszolni. 

Az Eximbank az idei esztendőben eddig 257 milliárd forintnyi új hitelt 
helyezett ki, ezáltal az Eximbank hitelállománya jelenleg 861 milliárd forint. 
Szeretném elmondani önöknek, hogy az ügyfélkörünkben a mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások aránya 84 százalék. Tehát az Eximbank által hitelezett vállalatok 84 
százaléka magyar kis- és közepes vállalkozás. Csak amikor különböző vádakat 
megfogalmaznak, az a kérésem, hogy legyenek tisztában legalább az adatokkal.  

A hitelportfólióból a kis- és közepes vállalkozások pont egyharmaddal 
rendelkeznek. Ez egy óriási szám. 2017. október 31-éig 1132 kis- és közepes 
vállalkozás volt az ügyfele az Eximbanknak és 215 nagyvállalat, csak ezek az arányok, 
hogy világosan lássuk. 

A finanszírozásnak 82 százaléka exportteljesítményhez kapcsolódik, és hogy a 
magyar kkv-k külpiaci pozíciója hogyan alakul, szeretném elmondani azt, hogy azon 
kis- és közepes vállalkozások száma Magyarországon, ahol az árbevétel legalább 10 
százaléka az exportból származik, az 12 ezer fölött van már, és ebből 6700 színtisztán 
magyar tulajdonú. Csak mivel elhangzott, hogy akkor hogyan is néz ki a tulajdonosi 
háttér. 

A külső tényezőktől való függés. Nézzék, a mai világban, amikor a gazdaság 
igazán nemzetközi és globalizált, akkor egy Közép-Európában fekvő 10 milliós ország 
nem tud nem függeni a külső tényezőktől. Tehát nekünk nem azért kell harcot 
folytatnunk, hogy mi ne függjünk a világgazdaságtól, hanem arra kell koncentrálni, 
hogy a világgazdaság folyamatait és pozitív dinamikáját a legjobban becsatornázzuk 
és abból a lehető legtöbb hasznot hajtsuk a magyar gazdaságnak. 

Éppen ezért az elkövetkezendő időszakban is a beruházásösztönzésre meg az 
exportpromócióra szerintem nagyon komoly figyelmet kell fordítani. Azt 
visszautasítom, tisztelt képviselő asszony, kellő tisztelettel, hogy bármilyen adatot 
kozmetikáznánk a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Ezt a lehető 
leghatározottabban visszautasítom. Önök lehet, hogy nem pontosan értik, hogy egy 
állami szolgáltató vállalatnak mi a feladata, meg hogyan néz ki az állami szolgáltató 
vállalatok finanszírozása, de hogy bárminek a kozmetikázására sor került volna, azt a 
lehető leghatározottabban visszautasítom. Azt ön pontosan jól tudja, hogy ha van egy 
állami szolgáltatást végző vállalat, akkor az állami forrásból végzi ezt a szolgáltatást. 
Tehát ahhoz, hogy egy állami vállalat állami szolgáltatást végezzen, ahhoz a 
költségvetésből pénzt kell adni, és ez általában azon a minisztériumon keresztül 
történik, ahová az adott állami vállalat tartozik. Tehát mondjuk ebből a szempontból 
kérem a tények tiszteletben tartását. 

Néhány adatot a magyar exportpromóció kapcsán is szeretnék önnek 
elmondani. A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. feladata az, hogy a magyar kis- és 
közepes vállalkozások exportpiacon történő sikereit elősegítse. Azt ön biztosan 
remekül tudja, mert ön a kis- és közepes vállalkozások érdekében sokszor szólal fel a 
parlamentben, és ezt biztosan nagyon alapos előkészítő munka előzi meg, hogy ma 
minden negyedik kis- és közepes vállalkozás van Magyarországon abban a helyzetben, 
hogy van egy olyan munkatársa, aki már valaha valamit csinált külkereskedelem 
kapcsán. Minden négyből egynek. És azt ön biztosan ugyanolyan jól tudja, mint én, 
hogy a külkereskedelem meg az export az nem hobbi, hanem egy szakma, és ahhoz, 
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hogy valaki a külpiacon érvényesülni tudjon, manapság, amikor minden eddiginél 
öldöklőbb verseny zajlik a külpiaci lehetőségekért, azt nem lehet úgy, hogy nincs 
legalább egy olyan ember, aki hozzáértő lenne. 

Mint ahogy azt sem várhatjuk el a magyar kis- és közepes vállalkozóktól, hogy 
a maguk erejéből több ezer vagy tízezer kilométerre lévő piacokon sikereket érjenek 
el, mert azt ön is biztosan nagyon jól tudja, hogy egy magyar kis- és közepes 
vállalkozásnak nem elég egyszer külföldre mennie ahhoz, hogy el tudja adni a 
portékáját vagy a szolgáltatását. Ma már nem erről szól a világ, ön ezt biztosan 
pontosan jól tudja. El kell menni vásárokra, kiállításokra, fel kell kutatni a piaci 
partnereket, velük tárgyalni kell, aztán vagy van megállapodás belőle, vagy nincs. De 
ezt állami segítség nélkül a magyar kis- és közepes vállalkozói szféra nem tudja 
ellátni. 

Azt tudom önnek mondani, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 
összesen jelenleg 5471 magyar kis- és közepes vállalkozást tudhat az ügyfelei között. 
5471-et, és a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. partnereinek az exportárbevétele 
2014-ben 760 milliárd forint volt, 2015-ben 895 milliárd forint, 2016-ban pedig 946,5 
milliárd forint. 

A sikert ebből lehet lemérni, mert a kiadás az állam oldalán van, mert mi 
végezzük a szolgáltatást, a bevétel meg a kis- és közepes vállalkozásnál, aki 
megcsinálja az exportot, mert nem a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. exportál, ezt 
kérem, hogy értsék meg, hanem azok a kis- és közepes vállalkozások exportálnak, 
akiknek a segítése a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-nek a feladata. 

Az, hogy hol nyit meg hol zár ez a vállalat képviseletet, ez pedig a vállalat 
vezetésének a döntésén múlik, folyamatosan figyelik a piacokat, ahol szükség van 
nyitásra, ott nyitnak, ahol pedig nincs szükség különböző okok miatt a további 
működésre, mert például külgazdasági attaséval ellátott nagykövetség nyílik, ott 
pedig nem költenek többet arra, hogy ott képviseletet tartsanak fenn. 

A kötött segélyhitelekről szólva. Én olyan kötött segélyhiteleket vettem át, 
amelyeket 2008-ban kötöttek. Remélem, akkor is fel tetszett tenni ezeket a 
kérdéseket. 2008-ban kötött segélyhiteleket vettem át, és azóta kötöttünk újakat 
természetesen, mert szerintem jó. Szerintem a szocialista kormány külgazdasági 
stratégiájának egyik legjobb momentuma az a kötöttsegélyhitel-programok 
megindítása volt. Miért? Azért, mert vannak olyan országok, ahol csak úgy tudunk 
magyar vállalatok számára piacot teremteni, hogyha abba valamifajta ilyen állami 
stimulust beleteszünk. Tehát nekem sok vitám volt azzal, hogy 2010 előtt hogyan 
zajlott a külgazdaság, ez például nem tartozik azon területek közé. Szerintem nagyon 
helyes, hogy a szocialista kormány nagyon sok kötöttsegélyhitel-programot indított, 
és azt mi fenn is tartjuk.  

Tehát szerintem nagyon helyes, hogy Laoszban az ottani élelmiszerbiztonsági 
rendszert magyar vállalatok építik ki. Én magam is adtam át olyan élelmiszer-
feldolgozót, amiről a szerződést a szocialista kormány kötötte meg. Bravó, helyes 
szerintem, mi is kötöttünk újat, mert szerintem a dolog az bejött. 

Ugyanígy kell tenni Vietnamban is, ahol kórházat építünk, ahol kidolgoztuk, 
magyar cégek kidolgozták egy régiónak a népesség-nyilvántartó rendszerét és 
működik, ahol magyar technológiával és magyar cégek részvételével megépített 
víztisztítók működnek, ezek mind-mind megnyitják az üzleti lehetőséget az adott 
magyar vállalatoknak és újabb magyar vállalatoknak. Ez referenciát jelent, ez bevételt 
jelent, ez magyar munkahelyet jelent, tehát a kötöttsegély-hitelezésnek a programját 
fenn fogjuk tartani. 

És tetszik tudni, ez úgy van, hogy a kötött segélyhitel programnál az adott 
ország folytatja le a pályáztatást. Tehát hogyha Vietnamban épül kórház, akkor a 
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vietnámi állam folytatja le a pályáztatást és dönt végül arról, hogy mely vállalatok 
vehetnek részt a kötöttsegélyhitel-program keretében megvalósuló beruházás 
végrehajtásában. 

Itt van egy feltétel, legalább 50 százalékos magyar tulajdonnak kell lenni, de 
arról nem a magyar állam dönt, hogy ki nyeri el ezeket a beruházásokat, hanem az 
adott ország. Megmondom őszintén önnek, nekem fogalmam sincs arról, hogy kikhez 
kötődnek azok a magyar vállalatok, amelyek egyébként a kötöttsegélyhitel-programok 
keretében győzedelmeskednek. Fogalmam sincs arról, hogy 2010 előtt kik nyertek, és 
azok kihez kötődtek, meg az se érdekel, hogy azóta egyébként kihez kötődnek azok, 
akik nyernek, és ezek között van-e átfedés vagy nincs, hanem az a lényeg nekem, hogy 
magyar vállalatok külföldön lehetőséghez jussanak. 

Én persze olvasok mindenfajta dolgokat, hogy milyen baloldali kötődése van 
ilyen vállalkozónak, meg milyen van az olyan jobboldalinak, akiket adott esetben a 
külgazdasági rendszer segít, még egyszer mondom: nem érdekel. Én pontosan 
ugyanúgy örülök baloldali tulajdonosi hátterű magyar cég külföldi sikerének, mint 
éppen olyan cég sikerének, akit meg valamiért a jobboldalhoz kötnek, mert ezek mind 
magyar gazdasági sikerek, ezek mind Magyarországon hoznak létre munkahelyeket, 
és szerintem teljesen mindegy, hogy ki kihez kötődik. Én legalábbis úgy vagyok vele, 
hogy erre szerintem a határokon túl kevesebb figyelmet kell fordítani, mert a határon 
túl minden magyar siker az magyar siker, függetlenül attól, hogy kihez kötődik. 

Ami a Budapest-Belgrád-vasútvonalat illeti: szerintem eredménytelen lenne az 
a küzdelem, amit mondjuk elhatároznánk annak érdekében, hogy mi Kína gazdasági 
befolyását a világgazdaságon belül meg akarnánk állítani. Tűzhetünk ki ilyen célt, de 
nem tartanám reálisnak. Kína lesz az elkövetkezendő időszakban a világgazdaság 
legmeghatározóbb országa - ezt szerintem ma kevesen vitatják - a népességszám 
miatt, a gazdasági növekedés dinamikája miatt. Nyilván önök is sokat mosolyognak 
azokon a szakértői megjegyzéseken, amelyek arról szólnak, hogy óriási nagy bajban 
van a kínai gazdaság, mert már csak 6,9 százalékkal növekszik, miközben évekig 10 
százalék fölött növekedett. 

Valaki számolja már ki, hogy az a 10 százalék volumenében hányada annak a 
6,9 százaléknak volumenében, ami most van, és akkor ezeket a nevetséges 
kijelentéseket nem fogjuk megtenni. 

Tehát a kínai gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő gazdasága, a 
legbefolyásosabb gazdaság lesz az elkövetkezendő időszakban. Éppen ezért szerintem 
nekünk az a fontos, hogy minél több magyar vállalat számára megteremtsük a 
lehetőségét annak, hogy ebből profitáljon. Szakács képviselő úr kérdezte a 
volumeneket. 2,25 milliárd dollárnyi exportunk volt tavaly Kínába, ez egy 25 
százalékos növekedés volt éves összehasonlításban, az idei esztendő első kilenc 
hónapjában 26 százalékkal nőtt a Kínába irányuló magyar export. Kína a magyar 
gazdaság második számú exportpiaca az Európai Unión kívül, az Egyesült Államok az 
első egyébként, és a kereskedelmi partnerek tekintetében pedig az első az Európai 
Unión kívül. Szerintem nekünk ezt a helyzetet érdemes fenntartani.  

Volt még egy tényszerű kérdése - egy zárójelet hadd nyissak - Szakács képviselő 
úrnak, 2017 első kilenc hónapjában a Fülöp-szigetekre 19,8 millió eurónyi exportja 
volt a magyar gazdaságnak, az ottjártamkor sikerült pontot tenni nagyon hosszú 
tárgyalások végére, és három nagyon jelentős magyar élelmiszeripari vállalat kapott 
engedélyt arra, hogy elkezdhesse exportálni a termékeit a Fülöp-szigetekre. Itt megint 
azt gondolom, hogy a külpolitika és a külgazdaság összekötése ebből a szempontból jó 
döntés volt. 

Most viszont akkor visszatérve Kínára. A kínaiaknak az „egy öv, egy út” 
stratégiája úgy néz ki, hogy az Európába juttatott áruk egy részét szárazföldön, vasúti 
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úton, egy részét pedig tengeri úton kívánják Európába küldeni. Ez utóbbinak a 
beérkezési pontja Európában a pireuszi kikötő, amelyben Kína legnagyobb hajózási 
vállalata, amely a világ ötödik legnagyobb vállalata ebben a kategóriában, előbb 30 
éves üzemeltetési jogot, majd tulajdonrészt vásárolt. Egy év alatt 3-ról 5 millióra 
növelték az éves konténerforgalmat, ezt a növekedési ütemet fenn kívánják tartani. 
Ezt az árumennyiséget onnan vasúton kívánják szállítani Európa belseje felé. Itt 
megindult egy regionális verseny, hogy ez a vasútvonal merre vezessen. Mi azt a 
stratégiai döntést hoztuk, hogy mi ebben a versenyben győztesek szeretnénk lenni. 
Hozhattuk volna azt a döntést is, hogy nem szállunk be, vagy hogy vesztesek 
szeretnénk lenni, ez nem történt meg, hanem azt a döntést hoztuk, hogy mi 
szeretnénk, hogyha ez a rendkívül fontos szállítási útvonal Magyarországon keresztül 
húzódna. 

Ezért állapodtunk meg a szerbekkel abban, hogy a Budapest-Belgrád közötti 
vasútvonalat fel fogjuk újítani. Azt gondolom, hogy ezzel egy nagyon komoly érték jön 
létre Magyarországon, egy rossz állapotú, egyvágányú, nagyon nehéz közlekedési 
szituációkat előidéző vasútvonal helyett lesz egy kétvágányú, végig villamosított, 740 
méter hosszú tehervonatok közlekedésére is lehetőséget adó, a személyszállító 
vonatok számára 160 kilométer/órás sebességet is lehetővé tevő vasútvonal. 

Azért szerintem az nem teljesen normális, hogy ma olyan 7-8 óra körül van az 
utazási idő Budapest és Belgrád között vonattal, tekintettel arra, hogy 350 kilométer a 
távolság. Ráadásul az elővárosi vasúti közlekedésben is ez egy nagy könnyebbség lesz, 
hogy két vágányon lehet majd közlekedni. 

Az, hogy a megtérülésre pedig milyen számításokat alkalmazunk, ez is egy 
gazdasági vita, mert hogyha létrejön egy ilyen érték, és a kínaiak erre fogják szállítani 
a megnövekedett árumennyiséget Európa irányába, az újabb kínai beruházásokat fog 
hozni, újabb magyarországi munkahelyeket jelent, és a magyar logisztikai pozíciót 
folyamatosan javítani fogja a térségben. Mindenki fejleszt. Tehát ezt ne úgy képzeljék 
el, hogy mindenki ül és akkor itt várja azt, hogy majd a szomszéd ország mit meg hogy 
tesz. Mindenki fejleszt, mindenki lobbizik, óriási harcban vagyunk az osztrákokkal 
abban a tekintetben, hogy a délről északra vezető közlekedési folyosók rajtunk 
menjenek keresztül, ne Ausztrián. Ez egy olyan verseny, amelyben mindenki fejleszt, 
amelybe mindenki állami forrásokat tesz be természetesen, és képviselő asszony, azt a 
kijelentését, hogy ebből majd a magyar vállalkozások nem fognak hasznot látni, nem 
pontosan tudom, hogy mire alapozza, merthogy a tenderkiírásra került sor, de nem a 
tender végeredményének a meghatározására. Tehát először várjuk meg, hogy lemegy 
a tender, az most ki lett írva, várjuk meg, hogy ki nyeri, és majd utána javaslom az 
ilyen sommás kijelentéseknek a megtételét. 

A pécsi repülőtér kapcsán nem tudok információval szolgálni Szakács 
képviselő úrnak, mert nem tartozik a portfóliómba a nemzeti vagyon kezelése, tehát 
nem tudom, hogy el akarják-e adni és kinek a pécsi repülőteret. Azt tudom önnek 
mondani, hogy az öntől nem messze ülő bizottsági elnök nem hagy nyugton élni a 
pécsi ipari park kapcsán, tehát ez a fajta inspiráció már régóta megvan. 
Természetesen a beruházásösztönzési ügynökség a pécsi városvezetéssel szorosan 
együttműködik, és a pécsi ipari parkban rejlő logisztikai és beruházási lehetőségekről 
pontos információkkal rendelkezünk. Abban pedig egyetértek önnel, hogy a déli 
irányú fejlesztések rendkívül fontosak, tekintettel arra, hogy a Nyugat-Balkán a 
magyar külgazdasági stratégiának és a magyar külpolitikai stratégiának is az egyik 
legfontosabb célpontja. 

Tehát Pécs és a Pécstől délre irányuló összeköttetések a kormány számára 
rendkívül fontosak. Ön is beszélt mindenfajta ranglistákról, meg én is. Szerintem ezek 
fontosak. Én az IBM Global Trends listáját idéztem, tehát védjék meg ők a saját 
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állításaikat a hozzáadott értékek vonatkozásában, én magam inkább abban hiszek, 
hogy ha minden évben meg tudjuk dönteni a beruházási rekordot, akkor az azt jelenti, 
hogy valami jó irányba halad. Most nem mondom azt, hogy a legjobb helyzetben 
vagyunk, mert ezt senki nem mondja, hanem azt, hogy valami jó irányba halad, és ez 
szerintem jó, mert azt mutatja, hogy azok az eszközök, amiket használunk, azok 
eredményesek tudnak lenni. 

Az, hogy milyen offshore cégekkel kötöttek szerződéseket a külképviseletek: 
szeretném önnek elmondani azt, hogy a külképviseletek ki vannak téve az adott 
országok jogrendjének, és ezért ön is pontosan tudja, hogy a százharminc-egynéhány 
magyar külképviselet közül számos olyan országban működik, ahol a jogrendszer nem 
európai átláthatósági értékekre épül, maradjunk ennyiben. Számos olyan ország van, 
ahol a fennálló jogszabályok és a jogrendszer evolúciójának jelenlegi helyzete miatt 
egyszerűen nincsen arra lehetőség, hogy bizonyos cégeknek a tulajdonosi hátterét 
valaki teljes mértékben ellenőrizze, mert nem olyanok a jogszabályok, mint 
Magyarországon vagy Európában, hogy végére lehet jutni egy-egy vállalat tulajdonosi 
struktúrájának. Na de a közszolgáltatásokra akkor is szerződést kell kötni, a 
vízszolgáltatásra, a gázszolgáltatásra, a fűtésre szerződést kell kötni. Nagy dolgokra ne 
gondoljanak, ilyen szerződéseket kell kötni egy külképviseletnek. Tehát itt nem óriási 
üzletelés zajlik, hanem a helyi működéshez szükséges feltételeket kell megteremteni, 
és bizony, vannak olyan országok, ahol nincsen egyszerűen arra jogi 
kikényszeríthetőségi lehetőség, hogy ezen cégeknek a végső tulajdonosi struktúráját 
valaki ellenőrizze. Lehet nagyjából sejteni, hogy ezek állami vállalatok vagy az adott 
államban magántulajdonban lévő vállalatok, de egyszerűen nincs olyan jogi lehetőség, 
nincs olyan jogi kategória, ami alapján az aktuális magyar törvénynek megfelelő 
információval rendelkezni lehetne. 

Képviselő úr, szerintem önt félretájékoztatták, mert nem a betekintésért kért 
28 millió forintot a Külügyminisztérium, hanem azért, hogy az összes iratot 
lemásolja. Tehát a betekintés bármikor lehetséges, az ön frakcióvezetőjét értesítettük 
róla, akkor jön a Külügyminisztériumba betekinteni ezekbe az iratokba, amikor akar. 
Megkapta a listáját a szerződéseknek - nem a szerződéseket, hanem a listát -, és 
bármikor jöhet. Ön is jöhet, a képviselőtársa is jöhet, a frakcióvezető úr is jöhet, 
szívesen látjuk, nulla forintért betekinthet bármelyik szerződésbe, de azt mégse várja, 
hogy a munkatársak azzal foglalkozzanak több hónapon keresztül, hogy ezeket 
lefénymásolják, mert ott vannak benn a minisztériumban, tessék bejönni, megnézni. 
Tehát hogyha valóban érdekli önöket, akkor bármikor szívesen látjuk önöket. 

Az, hogy az Eximbank hitelállományát beszámolják-e az államadósságba, ezt 
egy egyszerű európai kettős mércének tartom, képviselő úr, el kell mondjam önnek, 
mert érdekes módon más eximbankoknál ezt nem akarják, csak Magyarország 
vonatkozásában. Valami egészen furcsa oknál fogva, úgyhogy ezért harcolunk, és a 
legvégső jogi lehetőségig el fogunk menni ebben a kérdésben. 

Még egy dolgot szeretnék mondani az eximbanki hitelezés kapcsán, hogy önök 
azt szokták mondani, hogy pénzt kapnak azok, akiknek hitelt ad az Eximbank. Nem, 
hitelt kapnak. A hitelt azt vissza kell fizetni, és hitelt az kap, aki megfelel a jogi és 
pénzügyi kritériumoknak. És még egyszer mondom: engem nem érdekel, hogy egy 
Wallis-tulajdonú cégről beszélünk vagy Garancsi István cégéről beszélünk, és elvárom 
az Eximbank vezetőitől is, hogy őket se érdekelje, és a Wallis által tulajdonolt cég 
pont olyan feltételekkel kell hogy kapjon hitelt az Eximbanktól, mint mondjuk 
Garancsi István cége. És hogyha önök ezzel ellentétes álláspontot visznek, akkor ne 
haragudjon, az nem demokratikus. Azért, mert valaki Wallis vagy valaki Garancsi 
István, vagy nem tudom én, kicsoda, azért másfajta szempontokat kellene 
meghatározni egy hitelfelvételnél, ezt visszautasítom, és ugyanúgy meg fogják kapni a 
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Wallis-hátterű cégek a hitelt az Eximbanktól, mint ahogy Kóka Jánosnak is segítünk 
abban, hogy a szoftverfejlesztő vállalata külföldön sikeres legyen, és ebből a jövőben 
sem leszek hajlandó egyébként engedni. 

A World Trade Organization miniszteri fórumán valóban Mikola államtitkár úr 
vesz részt, tekintettel arra, hogy pénteken EU-Ukrajna társulási tanácsülés lesz, amin 
muszáj ott lennem Brüsszelben, tekintettel arra, hogy az oktatási törvény napirenden 
van. Hétfőn pedig már kezdődik a Külügyek Tanácsának ülése szintén Brüsszelben, 
tehát néhány időugrással meg lehetne oldani azt, hogy mindkét helyen ott legyek, de 
az erre vonatkozó innováció még nem áll rendelkezésre. 

Még két számot szeretnék önnek mondani, csak hogy a déli nyitás és a keleti 
nyitás mennyiben volt sikeres. Még egyszer ugyanaz a két szám: idén az első kilenc 
hónapban a keleti nyitás országaiba az export 15 százalékkal növekedett, ez 10,6 
milliárd euró lett, ami 1,4 milliárd euróval több, mint tavaly. Ez 430 milliárd forinttal 
több bevétel a magyar cégeknél, mint korábban. A déli nyitás vonatkozásában az első 
kilenc hónapban 22 százalékos exportnövekedés, az összesen 1,8 milliárd euró, ez 323 
millió euróval, vagyis 100 milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban. 

Én azt kérem, hogy ezeket a tényeket vegyék figyelembe akkor, amikor a 
külgazdaságról vagy a külpolitikáról vitázunk.  

A beszállítói programok kapcsán pedig szeretném önt megnyugtatni arról, 
hogy a HIPA-nál a beruházásösztönzés mellett a beszállítófejlesztés az egyik fókusz. 
Én nagyon szívesen venném, hogyha a képviselő úr eljönne egyszer a 
beruházásösztönzési ügynökséghez és megnézné, hogy a beszállítói programjaink 
hogyan működnek, hogyha találkozna azokkal a magyar cégekkel, akik ezen 
beszállítói programok nyomán válhattak nagy vállalatok beszállítóivá. Egyetértek 
önnel, akkor teljes a siker egy beruházás, egy Magyarországra érkező külföldi 
beruházás kapcsán, hogyha az a magyar kis- és közepes vállalkozások számára is 
lehetőséget teremt. De ez nálunk alap. Tehát amikor a stratégiai partnerségről 
beszélünk, annak két nagyon fontos alapköve van az én szempontomból: az egyik az, 
hogy a magyar beszállítók aránya növekedjen az adott vállalatnál, a másik pedig, hogy 
az adott vállalat a magyar képzési, oktatási rendszerben nyújtson segítséget ahhoz, 
hogy a digitális átállás és az új ipari korszakra történő átállás sikeres lehessen. 

Galambos képviselő úrnak szeretném mondani, hogy a stratégiai partnerekkel 
való együttműködésben pontosan erre a két kérdésre koncentrálunk. A magyar 
gazdaság jövőbeni versenyképessége nagymértékben múlik azon, hogy a magyar 
oktatási rendszer - most csúnyán mondom - ki tudja termelni azt a munkaerőpiaci 
kínálatot, amely szükséges az új ipari korszakban a vállalatok számára. A másik pedig 
az, hogy 4 százalékkal növeltük az elmúlt években a magyar beszállítói arányt a 
stratégiai partnereknél, ezt az ütemet szeretnénk fenntartani. A magyar kis- és 
közepes vállalkozások megerősödése szempontjából rendkívül fontos az, hogy legyen 
folyamatos kereslet a termékeikre és szolgáltatásaikra, ezt pedig úgy lehet elérni, 
hogyha a beszállítói láncokban ezen nagy beruházások esetében benntartjuk őket. 

S végül pedig Hadházy képviselő úr kérdésére a migráció kapcsán: várjuk az 
Európai Parlament illetékes szakbizottságának reakcióját arra, hogy akkor most az 
Egyesült Államok vajon az Európai Parlament által fontosnak tartott értékvilággal 
hogyan kompatibilis, és milyen sommás vélemények születnek majd Brüsszelben és 
Strasbourgban ennek a döntésnek a kapcsán. 

Továbbra is az a magyar kormány álláspontja, hogy azt kizárólag mi, magyarok 
dönthetjük el, hogy Magyarországon kikkel szeretnénk együtt élni, és ez egy 
szuverenitási kérdés. Tőlünk senki nem veheti el azt a jogot, hogy megmondja, hogy 
ebbe az országba kit lehet beengedni, meg kit nem, mert az a magyar államiságnak az 
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egyik sarokköve, hogy ezt mi döntjük el, ennek kizárólag egy magyar szuverén 
döntésnek szabad lennie. 

Az is világos egyébként, hogy a migráció egy biztonsági kérdés itt, Európában. 
Az elmúlt két esztendőben, november elejéhez képest az elmúlt két esztendőben 
Európában 27 jelentős terrortámadást követtek el, ezekben 330-an haltak meg és 
1300-an sérültek meg. Senki nem mondja azt természetesen, hogy az Európába 
érkezett migránsok közül mindenki terrorista, azt viszont határozottan állítom, hogy 
egy másfélmillió ember zavartalan beáramlását lehetővé tevő jelenség lehetővé tette a 
terrorszervezeteknek is, hogy ellenőrizetlenül, mindenfajta komplikáció nélkül 
Európába juttassák a harcosaikat. És azt is határozottan tudom önnek továbbra is 
állítani, hogy Európában a társadalmi integrációs modellek egy része kudarcot vallott, 
és Európa számos országában párhuzamos társadalmak jöttek létre, aminek a 
következményeit sajnos most látjuk. 

A migráció és a gazdaság összekapcsolódása kapcsán csak egy dolgot szeretnék 
mondani önnek. Az európai versenyképesség egyik sarokköve a schengeni rendszer. 
Az európai vállalatok működési modellje már egyre inkább a „just in time” meg a „just 
in sequence” alapmetodológiára épül, ami azt jelenti, hogy a logisztikára, illetve a 
raktározásra próbálnak a lehető legkevesebbet költeni, és a lehető legpontosabban 
kell kiszámolni azt, hogy egy-egy feldolgozottsági szintű alkatrész milyen időben 
érkezik egy vállalatcsoport egyik gyárából a másikba. És hogyha ezt nem lehet 
kiszámolni, hogyha ez késedelmet okoz, az az európai gazdaság versenyképességének 
iszonyatos csökkenéséhez fog vezetni. Tehát ami a magyar-osztrák határon zajlik 
például, hogy a kamionok kilométeres sorokban állnak, hogyha az Európában hosszú 
távon jelenség lesz, az az európai gazdaság versenyképességét drámai mértékben 
fogja csökkenteni. A schengeni övezet létezése két alappilléren nyugszik, mondjuk 
úgy, hogy két konszenzuson: az egyik konszenzus az, hogy belül szabadon lehet 
mozogni bizonyos szabályok betartásával, a második konszenzus, hogy kívülről 
megvédjük magunkat. Na most, ha ebből a kettőből az egyik megborul, akkor 
megborul a másik is, és az komoly sérüléseket tud okozni a schengeni rendszernek, 
ami meg aztán az európai gazdaságoknak okoz nagyon komoly sérülékenységet, és a 
nyitott gazdaságoknak meg még inkább, mint amilyen a magyar. 

Tehát nekünk a migráció részint biztonsági, részint nagyon komoly gazdasági 
kockázatokat hordoz, ezért azt tudom önnek mondani, hogy az elkövetkezendő 
időszakban is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az az öngyilkos 
brüsszeli politika, amely még több, még több, még több bevándorló Európába hozását 
tűzi ki célul, az ne érvényesülhessen. 

Afrika kapcsán pedig azt tudom önnek mondani, hogy éppen a múlt héten 
jártam Elefántcsontparton, ahol az Európai Unió és az Afrikai Unió csúcstalálkozója 
zajlott. Ott világosan kiderült, hogy az Afrikából kiinduló vagy kiindulható 
bevándorlási hullámok kiapadhatatlan utánpótlást biztosítanak a migrációs 
folyamatoknak. Ezért ha nem leszünk képesek arra, hogy Afrikában a kiváltó okokat 
kezeljük, akkor újabb és újabb bevándorlási hullámokkal kell szembenézni. Minden 
nagy nemzetközi szervezet, minden nagy, komolyan vehető nemzetközi szervezet a 
beruházási nyomás növekedését vetíti előre Európa vonatkozásában, elsősorban az 
afrikai migráció miatt. Ugyanakkor az afrikai országok döntő többségének sem érdeke 
egyébként a migrációs folyamatok fenntartása, mert nekik se érdekük az, hogy 
keresztül-kasul járkáljanak milliók Afrikán, mert ennek nekik is biztonsági kockázata 
van, meg gazdasági kockázata is van. 

Tehát továbbra is azt tudom önnek mondani, hogy nagyon komoly 
kondicionalitással, de segítenünk kell az afrikai gazdaságokat abban, hogy részben 
talpra álljanak, részben pedig hogy stabil növekedési pályára álljanak, hogy 
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megszűnjenek a bevándorlást kiváltó gazdasági okok, és emellett pedig politikai 
kondicionalitásokat is támasztani kell, hogy szűnjenek meg azok a politikai okok, 
amelyek adott esetben szintén az adott országokból a kivándorláshoz vagy az 
átvándorláshoz vezetnek. 

Itt persze egy hosszú vitát lehetne arról folytatni, hogy mondjuk Líbia kapcsán 
a korábbi európai döntések vagy világpolitikai döntések mennyire járultak hozzá az 
egész észak-afrikai térség instabillá válásához, nekünk az az érdekünk, hogy minél 
több stabil ország legyen Afrikában, ezért működünk együtt az észak-afrikai 
országokkal is egyébként, ezért nem értünk egyet azzal, amikor az Európai Unió 
bizonyos vezetői versenyt űznek abból, hogy Egyiptomot ki tudja jobban kritizálni. 
Bár hogyha ezekben a nagy országokban megborulnak a stabil politikai vezetések, 
akkor azok újabb beláthatatlan következményeket jelenthetnek gazdaságilag és 
biztonsági szempontból is Európára vonatkozólag. 

Azt hiszem, hogy minden kérdést érintettem, tisztelt elnök úr, tisztelt 
képviselőtársaim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhattam önöknek. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter úr, a nagyon impozáns, lényegre törő, 

mégis számos adatot tartalmazó expozéját, és aztán a feltett kérdésekre adott 
válaszokat is. Azt gondolom, újra megerősítést nyert a mai beszámoló alapján, hogy a 
kormány jól döntött, amikor a külgazdasági és a külügyi tárcát összevonta, és egy 
olyan új minisztériumot hozott létre, amely lehetőséget ad arra, hogy a diplomáciai 
kapcsolatokat egyértelműen a magyar gazdaság pozícióinak a növelésére tudjuk 
használni. 

Ismerve miniszter úrnak a munkatempóját, a munkabírását és a kollégáinak a 
teljesítményét, egy Hobo-idézet jutott az eszembe, ahogy önt hallgattam, miszerint a 
sikernek ára van, nem titka. Tehát azt gondolom, hogy az a teljesítmény, amit 
kollégáival együtt az elmúlt időszakban leadtak és az a magyar gazdaságfejlesztési 
modell, amit rengeteg kritikával illettek 2010 után európai szinten, de amelyről mára 
bebizonyosodott, hogy igen, lehet, hogy unortodoxnak nevezhető, de hogy sikeres és 
eredményes, az nem lehet kérdés. A számok pedig makacs dolgok, tehát azzal 
vitatkozni nehéz. Kétségtelen tény, hogy nemcsak a magyar gazdaságban részt vevő 
külföldi szereplők, hanem a külföldi minősítő intézetek is elismerték azt, hogy a 
magyar gazdaság teljesítménye egy fenntartható fejlődési pályán áll, és az 
intézkedések mind az adócsökkentések terén, mind a járulékcsökkentések terén, 
mind a magyar gazdaság fejlesztése érdekében hozott politikai döntések a 
kormányzat, illetve a parlament részéről sikeresek voltak az elmúlt időszakban. 

Két számmal szeretném kiegészíteni a miniszter úr által elmondottakat, 
anélkül, hogy versenybe szállnék a számok terén vele, ami túl nagy sikerrel nyilván 
nem kecsegtetne: volt szerencsém részt venni a 200 legnagyobb magyar vállalat 
évzáró rendezvényén nemrégiben, ahol is egy döbbenetes számot hallottam, 68 
százalékkal nőtt az adózás előtti eredménye a 200 legnagyobb magyar vállalatnak, 
úgy, hogy ebből 14 egyébként veszteségesen működik. 

Tehát azt gondolom, hogy valóban ezek a számok is azt igazolják, és a 
hangulatot ott érzékelve, ezekkel a vállalati vezetőkkel találkozva azt láttam, hogy 
valamennyien elégedettek és valamennyien bíznak abban, hogy a magyar kormány 
döntéseinek köszönhetően a magyar gazdaság fejlődési pályája továbbra is 
eredményes lesz. 

Még egy adat, alátámasztva azt, amit miniszter úr mondott, hogy mennyire 
fontos a Magyarországon működő vállalatok teljesítményének a növekedése, illetve a 
magyar bérszínvonal emelkedése, hogyan lehet hazacsábítani a külföldön dolgozó 
magyar munkavállalókat, egy konkrét tény: Mohács mellett egy 10 milliárdos 
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beruházással egy korszerű vágóhíd került megépítésre, amit miniszterelnök úr adott 
át. Ott konkrétan a munkavállalók egyötöde, közel 100 ember Nyugat-Európából tért 
haza, mert olyan bérszínvonalat tudnak számukra biztosítani, és olyan technológiai és 
munkabiztonsági háttér van, amire azt mondták, hogy ez egyértelműen számukra 
elegendő, és ezért hazajöttek külföldről. 

Tehát azt gondolom, hogy ez a pálya, amire ráálltunk, ez segít abban, és 
nyilván a teljes körű foglalkoztatottság, amit elértünk, hogy a tartalékaink most már 
részben a határon túl élő, részben pedig a külföldön dolgozó magyar állampolgárok 
lehetnek. Úgyhogy szeretnék én magam is gratulálni ahhoz a teljesítményhez, amit az 
elmúlt időszakban végzett a minisztérium, és ha megengedi, akkor egy sportidézettel 
zárnám: „A győztesek sosem adják fel, akik feladják, sosem győznek.” 

Úgyhogy előre, további sikereket és szép eredményeket kívánok önnek és a 
munkatársainak is. 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm szépen, 

további jó munkát kívánok! (Szijjártó Péter és munkatársai távoznak az 
ülésteremből.) 

Egyebek 

ELNÖK: Az első napirendi pontot ezzel lezárjuk. Ha az egyebek között 
képviselőtársaimnak nincs felvetése, akkor az egyebek napirendi pontot is lezárom.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést berekesztem, holnap 9 órakor folytatjuk a munkánkat. 
Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 04 perc) 
 

 
  

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


