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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy mielőtt a napirendi javaslatomat elfogadnák, az írásban 
előzetesen megküldött napirendhez képest annyi változást kérnék figyelembe venni, 
hogy változtatnánk a napirendi pontok sorrendjén. Tehát ugyanazok a napirendi 
pontok maradnának, csak más sorrendben. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előzetesen elküldött 
napirendhez kiegészítenivalója van-e a bizottság tagjainak. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai 
napirendünket. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Dr. Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter-jelölt 
kinevezés előtti meghallgatása 

Tisztelt Bizottság! Mai 1. napirendi pontunkban miniszterjelölt meghallgatása 
következne. Nagy tisztelettel köszöntöm Navracsics Tibor külgazdasági és 
külügyminiszter-jelölt urat ezen a meghallgatáson. Miniszterjelölt úr szakmai 
felkészültségével kapcsolatos kérdéseket szoktunk föltenni, és tájékoztatnám a 
bizottságunk új tagjait, hogy a bizottságban évek óta az a szokás, hogy a bevezető 
előadást követően vagy a bevezető tájékoztatót követően a bizottság tagjai kérdéseket 
tehetnek fel, véleményt fogalmaznak meg. 

Engedjék meg, tisztelt bizottsági tagok, hogy tájékoztassam önöket, hogy az 
Országgyűlésről szóló törvény 40. §-ában foglaltaknak megfelelően a Lehet Más a 
Politika képviselőcsoportja jelezte, hogy miután nincs bizottsági tagjuk, de ettől 
függetlenül rendszeresen részt szeretnének venni a bizottság ülésén. Természetesen a 
törvény alapján pedig hozzászólási joggal rendelkeznek a képviselők. Most ebben a 
megbízatásban Schiffer András frakcióvezető urat is köszöntöm. 

Kérdezem a bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban észrevétel van-e? (Nincs 
jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor térjünk is rá a napirendi pontunkra. Kérem 
miniszterjelölt urat, hogy foglalja össze miniszterjelölti gondolatait, hiszen úgy 
gondolom, ő nem ismeretlen személyisége az Országgyűlésnek a kormányzati 
feladatokra is visszatekintve. Nagy tisztelettel köszöntöm önt, és kérem, hogy 
gondolatait ossza meg velünk, ezt követően pedig majd a bizottság tagjai kérdést 
tesznek föl. Parancsoljon! 

Dr. Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter-jelölt 
bevezetője 

DR. NAVRACSICS TIBOR külgazdasági és külügyminiszter-jelölt: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha megengedik, akkor 
egy rövid bevezetőt fogok mondani, hiszen minden bevezető, illetve minden expozé 
szükségszerűen hiányosságoktól szenved, és nyilvánvalóan azért nyílik a lehetőség 
utána a képviselőtársaimnak is, hogy kérdéseket tegyenek föl, hogy az általuk észlelt 
hiányosságokat ezáltal próbáljam pótolni és próbáljak olyan válaszokat adni, amelyek 
lehetőség szerint kielégítőek az ő számukra. 

Mielőtt bármit a külpolitikai koncepcióval kapcsolatban szeretnék mondani, 
elöljáróban szeretném kifejezni azt az őszinte meggyőződésemet és reményemet, hogy 
sikerül visszaállítani a külpolitika körüli alapvető konszenzust. Ez nem azt jelenti a 
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részemről, hogy ne lennének viták egyes külpolitikai kérdésekről, hiszen úgy 
gondolom, hogy egy demokráciában, egy politikai közösségen belül, egy olyan sokrétű 
és sokszínű politikai közösségen belül, mint amilyen a magyar nemzet, szükségszerű, 
hogy a külpolitikai kérdésekben is viták legyenek. Úgy gondolom azonban, hogy 
alapvető kérdésekben meg lehet próbálni konszenzusra jutni. Hiszen megvolt ez a 
konszenzus 1990-ben, az első szabad választások után összeülő Országgyűlés, az első 
szabadon választott kormány felállását követően a parlamenti vitákban, noha 
részletkérdésekben volt vita, de soha senki nem vitatta azt, hogy Magyarországnak 
hol a helye, Magyarországnak milyen alapvető külpolitikai törekvései kellenek, hogy 
legyenek, és mindegyik parlamenti párt támogatta ezeket a külpolitikai törekvéseket. 

Szükség volt erre nem azért, hogy valamilyen nemzeti egységet kovácsoljunk, 
vagy művi úton próbáljunk előállítani valami olyan konszenzust, ami egyébként nem 
létezik, hanem azért is szükség volt erre, mert a demokratikus átmenet utáni 
időszakban a nemzet alapvető életesélyét adta az, ha stratégiai kérdésekben egyet 
tudtunk érteni. Ez az „egyet tudtunk érteni”, abban a hármas tagolásban, amely a 
külpolitika célrendszerét mind a mai napig adja, nevezetesen az euroatlanti 
integráció, a közép-európai együttműködés és a határon túli magyar közösségek 
érdekeinek védelme. Ha egyet tudtunk érteni akkor, a kilencvenes évek elején abban, 
hogy Magyarország alapkérdései éppen azért fontos, hogy meg legyenek válaszolva, 
hogy meg tudjuk állni a helyünket a nemzetek versenyében, akkor úgy gondolom, 
hogy ez 25 évvel később vagy közel 25 évvel később legalább ennyire fontos. 

Ugyanis ismét egy olyan világban élünk, amikor - és ez nem újdonság, sőt talán 
közhelyszerű is - a külpolitikában, a nemzetközi viszonyokban és a nemzetközi 
politikában együtt van jelen az együttműködés és a versengés. Ahogyan a nemzetek 
között azok tudnak sikeres nemzetek lenni, amelyek jó ütemben, jó célok és jó ügyek 
érdekében tudják megválasztani azt, hogy milyen ügyekben, milyen célok érdekében 
működnek együtt más nemzetekkel, illetve más országokkal, úgy egy országon belül is 
akkor tudjuk megteremteni a hatékony külpolitika hátországát, ha alapvető 
kérdésekben - a részletkérdésekben való eltéréstől függetlenül -, alapvető stratégiai 
kérdésekben egyet tudunk érteni. Abban bízom, és azért fogok tenni az elkövetkező 
időszakban, hogy a külpolitika alapkérdéseiben legyen meg az egyetértés. 

Ha megengedik, akkor néhány olyan problémát fölvetek, amelyben én úgy 
gondolom, hogy megteremthető az egyetértés és megteremthető az általános 
támogatás, amellett, hogy természetesen részletkérdésekben vitatkozhatunk is, és 
akár egymással konfliktusban is lehetünk. 

Mint említettem, a mai nemzetközi világban az együttműködés és a versengés 
egyszerre van jelen és egyszerre jellemző. Úgy gondolom, hogy éppen ezért a magyar 
külpolitika is, miközben kiváló hagyományokra tekinthet vissza, és az elmúlt 25 év 
külpolitikáját én egy sikertörténetként tudnám értékelni, és azt tudnám mondani, 
hogy alapvetően jól képviselte a nemzeti érdekeket - függetlenül attól, hogy milyen 
kormányról volt szó; függetlenül attól, hogy a Magyar Demokrata Fórum által vezetett 
koalícióról volt szó; függetlenül attól, hogy balközép kormányról, MSZP-SZDSZ-
koalícióról volt szó; függetlenül attól, hogy éppen Fidesz által vezetett kormányról 
volt szó -, a Külügyminisztérium, illetve a Külügyminisztérium szakapparátusa a 
képességeihez mérten a lehető legtöbbet tette azért, hogy a magyar nemzet érdekeit 
képviselje mind Európában, mint pedig a világban. Mégis úgy gondolom, hogy sok 
szempontból fordulóponthoz érkeztünk a külügyek tekintetében is. 

Ez a fordulópont, mint említettem, nem alkalmatlanság miatt következett be, 
hanem a világ változik meg. Ahogyan az együttműködés és a versengés jelen van a 
mai világban, úgy figyelhető meg, hogy a klasszikus diplomácia mellett, noha eddig is 
jelen volt két másik terület, de az elmúlt időszakban mintha egyre jelentősebbé válna, 
és Magyarország számára is egyre jelentősebbé kell, hogy váljon két olyan terület, 
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amely a klasszikus diplomácia egy részterületéből nőtt ki, és ma már azt mondhatjuk, 
hogy ha nem is egyenlő erővel vagy egyforma erővel, de pillérét, támasztó pillérét adja 
a klasszikus diplomáciának. 

Az egyik a külgazdaság, a külgazdasági kérdések, hiszen önök, mint a Külügyi 
bizottság tagjai, nyilván gyakran érintkeznek hazánkban dolgozó nagykövetekkel, 
illetve itteni diplomatákkal, és pontosan érzékelik azt, hogy a hazánkban dolgozó 
diplomaták jelentős részének is a tevékenységét egyre inkább az adott ország 
külgazdasági érdekeinek képviselete, az üzlet képviselete, a gazdasági diplomácia 
jelenti. Hasonlóképpen Magyarország számára is a jövőben koncentráltabb 
erőfeszítésként és összpontosítottabb célként jelenik meg a külgazdasági diplomácia. 

Eddig is megvolt a magyar kormányzati rendszerben, hiszen 1990-től kezdve 
megfigyelhettük azt, hogy a külgazdaság sok esetben prioritásként, sok esetben nem 
elsődleges célként, de ott volt a külügyek eszköztárában. Volt, amikor külön 
minisztériuma volt, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma. Az utóbbi 
időszakban azonban intézményi szempontból és szervezeti szempontból egy kicsit 
széttagolt volt, és talán ez a hatékonyság kárára is ment. Hiszen foglalkozott 
külgazdasággal a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökségnél is volt egy 
államtitkárság, és a Külügyminisztérium is bizonyos tekintetben foglalkozott a 
külgazdasággal. Most a jövőben azzal, hogy a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumban intézményileg is összpontosítottan jelenik meg ez az 
intézményrendszer és ez a célrendszer, úgy gondolom, hogy megvannak az 
intézményi lehetőségei egy hatékonyabb külgazdasági diplomáciának. 

A másik ilyen pillér, hogy röviden említsem, az a kulturális diplomácia. Hiszen 
tudjuk, pontosan tudjuk, mint kultúrában gazdag, erőforrásokban sokszor szegény 
nemzet és ország, hogy számunkra az igazi nagy esélyt a diplomácián belül sokszor a 
kulturális diplomácia adja meg arra, hogy megismertessük a saját országunkat, saját 
nemzetünket, illetve adott esetben elérjük vagy védjük a nemzeti érdekeinket és a 
nemzeti céljainkat. Most, miközben az elmúlt időszakban a kulturális diplomácia 
intézményi keretét adó Balassi Intézetek az elmúlt évekhez viszonyítva példátlan 
expanziót tudtak végrehajtani, hiszen több kulturális intézetet nyitottunk meg az 
elmúlt négy évben, mint az azt megelőző időszakban; legutóbb éppen Zágrábban 
nyitottunk meg kulturális intézetet, és gyakorlatilag időpont-egyeztetésen múlik, 
hiszen kész van már és bármikor megnyithatjuk a belgrádi magyar intézetet is. Ez azt 
mutatja, hogy egyrészt a kormánynak eltökélt szándéka a kulturális diplomáciának 
további támogatást is adni, reményeim szerint még az eddigieknél is nagyobb 
volumenű támogatást adni, másrészt pedig a kulturális diplomácia hatékony eszköze 
lehet mind az együttműködésnek, mint a versengésnek a nemzetközi kapcsolatokban. 

Ha megengedik, akkor röviden a földrajzi pozíciónkból adódó külpolitikai 
koncepciót is egy-egy mondatban utalásszerűen elmondanám, hogy aztán bőven 
maradjon idő a kérdésekre, illetve az esetleges észrevételekre. Magyarország közép-
európai ország. Ez persze megint csak közhelyszerűnek tűnik, azonban az én 
meggyőződésem szerint a közép-európaiság nemcsak leíró jelleggel bír, hanem 
normatív értelemben is. Közép-Európa nagyon sok olyat megtestesít az európai 
történelemben, amelyre büszkék lehetünk, és amely nemcsak egy földrajzi régióvá, 
hanem egy kulturális régióvá is teszi ezt a térséget. Gondolok itt elsősorban az etnikai, 
kulturális sokszínűségre, gondolok itt az államiság nemes hagyományaira, gondolok 
itt a függetlenség és a szabadság nemes hagyományaira. Hiszen ezek a közép-európai 
nemzetek, noha nyelvileg lehetnek egymástól elválasztottak, hiszen élnek itt újlatin, 
szláv, germán, illetve finnugor nyelvet beszélő nemzetek is ebben a térségben, talán a 
nyelvi különbségeknél is fontosabb az a kulturális örökség, az a kollektív memória, 
amely ezeket a nemzeteket összeköti. Hiszen, ha egy szlovák, egy magyar vagy egy 
horvát leül egymással beszélgetni, még ha közvetítő nyelvet is kell használniuk, hogy 
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megértsék egymást, de olyan utalásokat tudnak használni a beszélgetéseik során, 
amelyekkel ők sokkal könnyebben megértik egymást, mint mondjuk, egy magyar és 
egy francia vagy egy magyar és egy spanyol. 

Önmagában tehát a közép-európaiságnak az én meggyőződésem szerint sokkal 
nagyobb jelentősége van, mint egy földrajzi kötődés. Ez a közép-európaiság sok 
esetben közös múltat jelent, közös államiságot jelent, olyan közös kulturális 
kincstárat, értéktárat, amelyet talán eddig nem kellő mértékben aknáztunk ki. A 
visegrádi négyek együttműködésének legutóbbi sikerei pontosan mutatják azt, hogy a 
térség, a régió nemzetei fokozatosan ébrednek rá erre a közösségtudatra. Fokozatosan 
ébrednek rá arra, hogy Lengyelországot leszámítva a térség országai lehetnek 
viszonylag kicsik területileg, népességüket tekintve is, azonban, ha ezek az országok 
összefognak, ha össze tudják hangolni a törekvéseiket, ha dűlőre jutnak stratégiai 
céljaikat tekintve, akkor nemcsak Európában, de a világpolitikában is és a 
világgazdaságban is meghatározó szereplővé tudnak válni. 

Ehhez természetesen szükség van diplomáciai erőfeszítésekre. Ehhez szükség 
van egyfajta külgazdasági harmonizációra. Ehhez szükség van egy nagyon aktív 
kulturális diplomáciára, hiszen az előbb elmondottakból adódóan Magyarország 
számára Közép-Európában a hely nagyon sok esetben éppen a kulturális diplomácia 
által kijelölt hely lehet, de emellett szükség van a szakpolitikai együttműködésekre is. 
Én közigazgatási és igazságügy-miniszterként 2011-től kezdődően egy V4 Plusz 
együttműködést indítottam be az igazságügy területén, amely félévenkénti találkozót 
jelentett a visegrádi négyek igazságügy-miniszterei, plusz Horvátország és Szlovénia 
igazságügy-miniszterei részvételével, amely 2013-ra már olyan jelentőségűvé nőtte ki 
magát, hogy a Bel- és Igazságügyi Tanács ülései előtt is találkoztunk itt, Budapesten, 
egyeztettük az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos nemzeti álláspontokat, és ahol 
lehetett, ott közösen léptünk fel. 

Úgy gondolom - miközben tudom, hogy a diplomácia területén is már zajlik ez 
a fajta V4-es együttműködés -, hogy más szakpolitikai területeken is meg kell ezt 
valósítani, és a Külgazdasági és Külügyminisztérium minden támogatást meg fog adni 
ahhoz, hogy ne csak a diplomácia, ne csak a klasszikus külügyek, hanem lehetőség 
szerint minden szakpolitika területén minél szorosabb legyen a visegrádi négyek 
együttműködése. 

De a közép-európaiság számunkra nemcsak a más nemzetekkel való 
együttműködést jelenti, hanem a határon túl élő, a szomszédos országokban élő 
magyar közösségek érdekeinek képviseletét és védelmét is. Miközben a 
nemzetpolitika alapvetően intézményileg elkülönül a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumtól - és úgy gondolom, hogy ez így van jól -, szoros koordinációt 
kívánok megvalósítani a nemzetpolitikusokkal és a nemzetpolitikával foglalkozó 
intézményrendszerrel éppen azért, hogy a szomszédságpolitika és a nemzetpolitika a 
lehető legteljesebb összhangban valósuljon meg. Hiszen megint csak a versengés és 
együttműködés kettősségéből adódóan pontosan tudjuk, hogy a magyar nemzetnek 
nem hátránya, hanem az egyik fő erőssége az, hogy a környező országokban élő 
magyar közösségek tudják ott is képviselni a magyar nemzet értékeit, másrészt pedig 
mint népi nagykövetek, tudnak közbenjárni az országok közötti kapcsolatok 
erősítéséért. Cserébe természetesen nekünk védenünk kell a szomszédos országokban 
élő magyar közösségek identitáshoz való jogát, nemzetiséghez való jogát, közösséghez 
való jogát és az ezzel járó minden olyan intézményi, emberi és polgári jogot, amely 
egy demokráciában, illetve egy jogállamban megszokott kell, hogy legyen. 

Magyarország nemcsak közép-európai ország, de európai ország is. Én úgy 
gondolom, és ezt igyekeztem világossá tenni az eddigi időszakban is, hogy soha senki 
nem kérdőjelezheti meg Magyarország Európához való tartozását kulturálisan, 
hagyományait tekintve, államiságát tekintve és politikai orientációját tekintve. A 
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keleti nyitás nem jelenthet nyugati zárást. És miközben vita folyhat itt, a 
parlamentben arról, hogy az európai integráció mennyire éri meg Magyarországnak, 
Magyarország valóban jól jár-e az európai integrációval, illetve mit tehetünk annak 
érdekében, hogy az érdekeink is minél jobban érvényesüljenek az európai integráción 
belül, meggyőződésem, hogy alapvető magyar nemzeti érdek az Európai Unióhoz való 
tartozás. Nincs élet az Európai Unión kívül. 

Amit tennünk kell, az egy hatékonyabb Európa-politika, amelynek 
következtében, amelynek eredményeként a magyar nemzeti érdekek jobban meg 
tudnak jelenni Brüsszelben, Strasbourgban, az Európai Unió döntéshozatali 
fórumain. Ez megint csak együttműködést és versengést jelent. Együttműködést más 
országokkal. Hiszen, ahogyan a visegrádi négyek időről időre koalíciót tudnak alkotni 
egyes kérdésekben a közép-európai álláspont képviseletére, úgy gondolom, hogy a 
magyar külügyi szolgálatnak, diplomáciai szolgálatnak alapvető feladatának kell 
lennie a jövőben is, mint ahogyan ma is alapvető feladata, hogy annak fényében nézze 
más tagállamok Európa-politikáját, hogy hol tudunk együttműködni az álláspontok 
hasonlósága mentén a hatékony érdekképviselet érdekében más országokkal. Mert 
együtt kell működnünk, csak az együttműködéssel tudjuk hatékonyabban 
érvényesíteni a saját érdekeinket. És amikor arról van szó, hogy olyan nemzeti 
érdekponthoz jutunk el, amelyből nem engedhetünk, akkor a konfliktust is fel kell 
vállalni. 

Az Európai Unió nem az európai nemzetek békés, szeretetteljes nagy családja, 
ahol mindenki egymás vállára borulva zokogja el egymás bánatát, és segítik egymást 
mindenben. Tudnunk kell, hogy az Európai Unión belül nagyon éles küzdelem folyik 
a forrásokért, a befolyásért, a döntéshozatalon belül a nemzeti álláspontok 
érvényesüléséért. Magyarországnak késznek kell lenni megvédeni a saját nemzeti 
érdekét; ha lehet, másokkal együtt; ha kell, akkor egyedül is, de nem engedhetünk az 
Európai Unión belüli nemzeti érdekérvényesítésből. 

És végül természetesen Magyarország, mint a világ nemzeteinek egyike, a 
nemzetközi diplomáciában is együttműködésre törekszik. Úgy gondolom, hogy az 
elkövetkező években az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a multilaterális 
együttműködésre. Magyarország, noha aktív és alkotó tagja a nemzetközi 
közösségnek és az olyan multilaterális együttműködési szervezeteknek, amelyek nagy 
tekintélynek örvendenek, és intézményi hátterét jelentik a nemzetközi 
együttműködésnek, a jövőben még láthatóbbnak kell lennie Magyarországnak az 
ENSZ-ben, minden olyan multilaterális szervezetben, amely lehetőséget ad 
Magyarország számára a nemzeti érdekképviseletre, illetve arra, hogy a 
világpolitikában, illetve a nemzetközi politikában is a jövőben saját befolyásunkat, 
illetve a saját érdekeinket erősítsük. 

Sokan erre azt mondják, hogy egy kis országnak nincsen esélye a multilaterális 
szervezetekben. Én pedig éppen azt gondolom, hogy a multilaterális szervezetek 
nyújtják azt a lehetőséget a kis országok számára, amely a nagy államok mellett is 
lehetőséget ad egy nagyobb mozgástérre; lehetőséget ad a világpolitikában a 
nemzetközi színtéren való megjelenésre; lehetőséget ad arra, hogy jó értelemben 
felhívjuk a figyelmet a mi teljesítményünkre, és adjunk esélyt a magyar gazdaságnak, 
a magyar exportnak, illetve a magyar vállalkozóknak arra, hogy más területeken, más 
földrészeken is megjelenjenek, a magyar politikának pedig, hogy megjelenítse a 
magyar nemzeti érdekeket, illetve az értékeket más országok számára is, illetőleg más 
világpolitikai területeken is. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, itt most befejezném a 
bevezetőmet, mert így is talán kicsit hosszúra nyúlt, és várom a kérdéseiket, illetve 
észrevételeiket. Köszönöm szépen a figyelmet. 
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Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszterjelölt úr. Mielőtt még megadnám a szót 
képviselőtársaimnak a kérdésekre, amelyeket majd csokorba gyűjtenénk, egy-egy 
gondolatot engedjen meg egyetértés címén. Hiszen négy év ezelőtt is, amikor annak 
idején Martonyi János külügyminiszter urat hallgattuk meg jelöltként, már ott is 
elhangzott, hogy a külgazdaságot és a külgazdaság-politikát föl kell erősíteni a 
Külügyminisztériumon belül, hiszen ezt hozza az élet. Tehát úgy gondolom, ez nem 
egy újdonság talán a gondolkodásmódban, hiszen már ő is jelezte többször annak 
idején, hogy kiemelt szerepet kell adni a külgazdaságnak és viszont, tehát egymást 
kell segítenie a diplomáciának és a gazdasági érdekérvényesítésnek. 

Másrészt pedig egy olyan kérdést tennék föl, amire már részben tett utalást a 
miniszterjelölt úr. Ha szövetségesekről beszélünk - és már tett utalást több csoportra, 
akár a visegrádi négyekre, más együttműködési formára is -, ön kikben és milyen 
országok közötti kapcsolatokban vagy relációkban látja azt, hogy ha adott esetben 
például európai uniós ügyekben, különböző témákban szövetségeseket vagy 
partnereket, együttműködő partnereket kell keresnünk, mely országokat látja az 
elmúlt időszak alapján vagy akár most is ilyen felfogásban szoros partnerének, tehát 
Magyarország számára szoros partnernek? 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy vannak-e kérdések, és összegyűjtenénk a 
kérdéseket egy csokorba. (Jelzésre:) Mesterházy frakcióvezető úr! (Mesterházy 
Attila: Már nem.) Bocsánat, elnézést, visszavontam, bocsánat. (Mesterházy Attila: 
Változik az élet.) Képviselő úr, elnézést kérek. 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm miniszter úrnak a 

bevezetőjét. Számos, szerintem fontos kérdést vetett föl, de van azért egy-két olyan 
kérdés, amit érdemes tisztázni itt az elején. 

Nekem nagyon tetszett az a mondata a miniszter úrnak, hogy a külpolitikában 
konszenzusra van szükség. Egyet nem értünk, hogy akkor az elmúlt négy évben miért 
nem volt erre lehetőség, hogy bármilyen szinten is konszenzus alakuljon ki a 
külpolitikai kérdésekben. Ezt a mondatomat annak a reményében mondom, hogy a 
következő négy évben akkor ezek szerint másképpen lesz, mert ez a konszenzuskereső 
álláspont olyan szinten nem működött, hogy ha ellenzéki képviselők külföldi országba 
utaztak, akkor a diplomácia semmilyen segítséget nem adott nekik az ott 
tartózkodásukhoz. Ilyen értelemben ez példátlan volt az azt megelőző időszakokhoz 
képest. Tehát, amikor akár hivatalos úton, akár másképpen jártak ott, még a 
legelemibb segítségnyújtás sem történt. Ez egy nagyon technikai kérdés, de ha itt, 
ebben nem történik semmi, nagyobb politikai kérdésekben pedig semmiképpen nem 
látunk még csak vitalehetőséget sem. 

Ezért, ha jól értem, akkor miniszter úr stratégiát szeretne, egy konszenzuson 
alapuló stratégiát szeretne a külpolitika irányának elfogadtatni, akkor gondolom, ez 
bejön a parlamentbe. Hiszen az lenne az alapja a konszenzusnak, ha nemcsak a 
kormány tárgyalja meg kvázi intézkedési tervként vagy szervezeti egységként a 
külpolitika irányát, hanem lehetőséget ad a kormány arra, hogy a parlament is 
megvitassa Magyarország külpolitikai stratégiai irányát. Ezzel kapcsolatban azt 
várom én személyesen a miniszter úrtól, hogy visszaadja a külpolitikának a helyét és 
szerepét a magyar kormányban, tartalmi szerepét, tehát nemcsak egy statiszta 
szerepe lesz a Külügyminisztériumnak, amelyiknek mindig végre kell hajtani a 
miniszterelnök egy-egy újabb ötletét, hanem valóban formát is adni adott esetben a 
magyar külpolitikai irányoknak. 

Én nagyon jó iránynak tartom azt - hogy ne csak kritikát mondjak -, hogy a 
külgazdaság, kulturális diplomácia egy kézbe kerül, szerintem ez egy nagyon helyes 
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irány. Egyet ajánlanék a miniszter úr figyelmébe, nem mintha ezt is a külügynek 
kellene felügyelni, de komoly potenciál van benne, ez a sportdiplomácia, amiről 
mindig mindenki elfeledkezik, miközben nagyon sok lehetőség rejlik ebben is. 

Azt a figyelmébe ajánlanám a miniszter úrnak - látom, ez a kulcsszó most, hogy 
klasszikus külügyek helyett most valami változás jön -, hogy a külgazdaság 
hozzátartozik a klasszikus külügyekhez. Én értem, hogy a hangsúlyt valahová 
máshová kell tenni, de mégiscsak azt mondanám, hogy ezek is részei voltak 
egyértelműen a klasszikus külpolitikának. Tehát magyarul, azt kérdezném, hogy lesz-
e olyan egységes külpolitikai stratégia, amit a parlament megtárgyalhat. Lesz-e 
valódi, nemcsak a szavak szintjén meglévő konszenzuskeresés legalábbis a magyar 
külpolitikában? Nemcsak statiszta szerep jut-e majd a Külügyminisztériumnak, ahogy 
ez eddig is volt? 

És ha jól figyeltem - ugye, sokszor használjuk ezt a keleti nyitás című 
mondatot, és hallom a személycseréket is a Külügyminisztériumban; akkor arra 
esetleg a miniszter úr vagy az apparátusa adjon már nekem, legyen szíves, egy 
statisztikai adatot, hogy a külügyben dolgozó diplomaták közül hányan beszélnek 
oroszul és arabul. Mert az e nyelveket nem beszélő diplomatákkal nagyon nehéz a 
külügyi nyitást megcsinálni. Az angol világnyelv, meg sok esetben a magyar is hál’ 
istennek, de érdemes olyan diplomatákkal dolgozni, akik oroszul és arabul is 
beszélnek, még akkor is, ha esetleg ezt a tudást 1990 előtt szerezték meg valamilyen 
formában. 

Ennyit szerettem volna előzetesen, és lehet, hogy még lesz, elnök úr, kérdésem. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Demeter képviselő asszony is kérdést kíván föltenni, és 

utána Schiffer képviselő úr következik. 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen miniszter úrnak a részletes 

tájékoztatást, és nagyon sok mindenben azt gondolom, hogy egyet is tudunk érteni, 
mint ahogy kiemelte azt, hogy az Európai Unió egy nagyon fontos pont a magyar 
érdekek képviseletében, és alapvető része a külpolitikának és lába. Érdekelne az, hogy 
sajtóhírek alapján lehet hallani olyan információkat, hogy esetlegesen változik majd a 
személy, mármint a külügyminiszter és külgazdasági miniszter személye a következő 
négy éven belül, és Szijjártó úr, akit ezzel kapcsolatban lehet hallani többször, a keleti 
nyitásban azért úgy tudom, hogy aktívan tevékenykedett. Kérdés, hogy hová 
folytatódik az Európai Unióval való szoros együttműködés és versengés, ahogy ezt 
miniszter úr kiemelte, és egyébként, például akár a paksi szerződésre utalva, az 
Oroszországgal hihetetlenül szorosra fűzött kapcsolat egy 3000 milliárdos hitel 
keretében. 

Még két rövid kérdésem lenne ezen kívül. Az egyik: a kulturális diplomácia 
keretében említette a Belgrádi Magyar Házat, aminek nagyon örülünk, ha ez a 
közeljövőben meg tud nyílni, hiszen 2012-ben indult el ez a projekt, úgy tudom, hogy 
körülbelül 900 millió forintból, és azt gondolom, itt volt az ideje, hogy ez a 
megvalósítás talajára lépjen. A Kolozsvári Magyar Házzal kapcsolatban szeretnék 
érdeklődni, hogy hogyan áll ez a dolog. 

És még egy dolgot a magyar nemzeti kereskedőházakkal kapcsolatban, hiszen 
2013-ban 8 országban nyílt meg ilyen kereskedőház, és ennek nagyon fontos szerepe 
lenne abban, hogy fellendítse az exportot, és hogy kifejezetten a magyar kis- és 
középvállalkozói szektort hozza előnyös helyzetbe. Ehhez képest egyébként a tény az, 
hogy az elmúlt négy évben történelmi mélypontra süllyedt a kis- és 
középvállalkozások száma Magyarországon, hihetetlenül sokan mentek tönkre. Az 
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lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy milyen lépéseket terveznek a kkv-szektor 
megerősítésére a külpolitikával kapcsolatban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Schiffer képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. A vendégjoggal 

visszaélve sok, de rövid kérdésem lenne. Először is annyit hadd mondjak el, hogy 
nagyra értékelem a miniszter úrtól, hogy konszenzusra törekvő külpolitikát szeretne 
érvényesíteni. Ennek nyilvánvalóan az az alapja, hogy mondjuk, a fő nemzetstratégiai 
célokban egyetértsünk. Tehát az álláspontunk szerint az egyik: Magyarország 
függőségének az enyhítése, ami nem jelentheti azt, hogy az egyik függőséget a 
másikra cseréljük; a másik pedig Magyarország globális felelősségvállalása. A 
kérdéseimet ezzel összefüggésben szeretném megfogalmazni. 

Az első, ami az egész Orbán-kormány külgazdasági stratégiáját illeti, nem lát-e 
ellentmondást a távoli célpontokra fókuszáló külgazdasági stratégia és ugyanakkor a 
globális felelősségvállalásból adódó fenntarthatósági célok, illetve a magyar helyi 
gazdaság, a lokális gazdaság megerősítése között? 

A következő kérdésem arra vonatkozna, hogy miniszter úr helyesen utalt arra, 
hogy Magyarországnak elementáris érdeke az Európai Unión belül, hogy 
szövetségeseket találjon. A V4-ek mellett nem gondolja-e azt a miniszter úr, hogy 
talán a félperiféria más országaival - gondolok itt Dél-Európára, illetve a Baltikumra - 
szorsabb együttműködést kellene kialakítani a magországokkal szemben? 

A harmadik ezzel kapcsolatban, hogy tervez-e lépéseket a magyar kormány 
Magyarország környezetbiztonsági szempontjainak az érvényesítése érdekében? 
Jelenleg Magyarország számára a legfőbb biztonsági fenyegetés környezetbiztonsági. 
A konkrét kérdés az lenne, hogy Potočnik biztos úr felé tervez-e eljárni a magyar 
kormány annak érdekében, hogy a ciántechnológia tilalma egy kötelező érvényű 
európai norma legyen? Itt nemcsak Románia felől van fenyegetettség, hanem a furcsa 
helyzetben lévő Ukrajna irányából is. 

Negyedjére: Magyarország álláspontja az Európai Unió és az Egyesült Államok 
közötti szabadkereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatban micsoda, illetve nem 
gondolja-e azt miniszter úr, hogy Magyarországnak keményebben kellene 
fogalmaznia a szabadkereskedelmi tárgyalások leállítása érdekében? Gondolok itt 
például arra, hogy a GMO-termékek tárgyát képezik ezeknek a tárgyalásoknak, és itt 
egy komoly magyar, nemzeti, alkotmányos érdek is kockán forog. És egyáltalán mi 
Magyarország álláspontja a nemzetközi környezetvédelmi, munkaügyi rendszerek 
megerősítése vagy például a pénzügyi rendszerek újraszabályozása dolgában? 

A következő: az elmúlt években - személyes tapasztalatból mondom, mert részt 
vettem az IPU-nak azon a rendezvényén, ahol a magyar BT-tagsággal kapcsolatos, egy 
ilyen furcsa kerekasztal-tárgyalás folyt -, az egyik legszégyenteljesebb kudarc az a 
sikertelen hadjárat, amit a BT-tagságért folytatott Magyarország; nemcsak arra 
gondolok, hogy Szlovénia és Azerbajdzsán mögött a harmadik helyen végzett, hanem 
arra is, hogy teljesen nyilvánvaló volt a teljes kormányzati és parlamenti diplomácia 
kudarca. Olyan provinciális módon lépett föl Magyarország, mintha ufók szálltak 
volna alá. Egyáltalán kiderült az, hogy Magyarországnak nincsen nemzetközi 
fejlesztéspolitikája, nincsen álláspontja klímamenekültekről, nincsen álláspontja a 
méltányos kereskedelemről és egyáltalán azokról a kérdésekről, amelyek a földgolyó 
számtalan térségét ma izgatják. Lesz-e változás ebben? Lesz-e például 
Magyarországnak nemzetközi fejlesztési stratégiája? 

És egy másik kényelmetlen kérdés: nekem az a tapasztalatom, hogy 
Magyarország nagyjából 2011 júniusa, tehát az EU soros elnökség lejárta után egy 
diplomáciai karanténban van. Miniszter úr, az a helyzet, hogy én itt a szomszédba 
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jártam általános iskolába a nyolcvanas évek elején, és akkoriban hetente különböző 
országok zászlója volt kint, és voltak fogadások a Kossuth téren. Ez - gondolom, 
nemcsak a Kossuth tér felújítása miatt - elmaradt. Néha egy-egy diktátor, mint 
például most is, tiszteletét teszi Budapesten, de például uniós miniszterelnök 
hivatalos látogatáson nem nagyon tudom, hogy járt-e, túl sűrűn biztos, hogy nem járt 
’11 nyara óta. Ezt a helyzetet hogyan értékeli, miniszter úr? És egyáltalán mit gondol 
arról, hogy Magyarországnak tanácsos-e különböző diktatúrákkal szorosabbra fűznie 
a kapcsolatát? 

Ez már csak azért is fontos kérdés, átvezet a következőre, mert a Fidesznek 
még 2009-ben egy nagyon következetes és tiszteletre méltó álláspontja volt, amikor a 
Gyurcsány-kormány Kína felé orientálódott, a Fidesz keményen föllépett, kiállt 
például Tibet autonómiája mellett, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Ez 
azért is egy fontos kérdés, mert nem látja-e miniszter úr azt, hogy Magyarországnak 
pont a határon túli magyarokért viselt felelőssége, illetve a kisebbségi diplomáciája 
veszélybe kerülhet, ha távoli országok, távoli térségek tekintetében nem ugyanezzel a 
következetességgel lép föl a kisebbségek önrendelkezési joga, autonómiája dolgában? 

A másik kérdés, ha már a diktatúrákkal szorosabbra fűzött kapcsolatról szó 
esik, az Oroszország, amit szintén nem tartunk egy demokráciának. Nem gondolja-e 
azt, miniszter úr, hogy egyrészt Oroszország terjeszkedő politikája, az ukrán krízis, 
illetve a Kovács Béla-ügy kapcsán fölül kellene talán vizsgálni az Orbán-Putyin-
paktumot, és hogy újra kellene értékelni egyáltalán azt az egész atommegállapodást, 
aminek egy újabb fejezete bejött a Ház elé, gondolok itt a pénzügyi megállapodásra. 
Alkérdés az egész ukrán helyzettel kapcsolatban, hogy mit gondol miniszter úr a kijevi 
szélsőjobb erősödéséről, illetve hogy milyen esélyeket lát arra, hogy a kárpátaljai 
magyarság önrendelkezési törekvései érvényesülhessenek? 

Az utolsó két kérdés. Az egyik: novemberben fölmerült az, hogy 
Magyarországnak is lesznek kérdései az úgynevezett NSA-ügy, illetve a Snowden-ügy 
kapcsán. A Magyar Nemzet akkoriban megszellőztette azt, hogy itt befolyásszerzési 
törekvések is voltak egy szövetséges nagyhatalom részéről. Van-e ezzel kapcsolatban 
fejlemény, illetve mi a magyar álláspont? 

Végezetül pedig, hogy ha már itt a magyar diplomácia több lábon állása egy 
fontos célkitűzés a kormány számára, tervezik-e azt, hogy például Dél-Amerikával, 
illetve Közép-Amerika országaival, ahol nagyon progresszív törekvések vannak az 
utóbbi években, esetleg Magyarország intenzív kapcsolatokat épít ki? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a rövid kérdéssort a képviselő úrnak. 

(Derültség.) Kérdezem képviselőtársaimat, hogy vannak-e további kérdések. 
(Jelzésre:) Firtl képviselő úr! 

 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Először egy rövid véleményem és utána egy rövid 

kérdésem lenne, de az elhangzottak kapcsán azért néhány gondolatot majd meg kell 
fogalmaznom. 

Mindenekelőtt a KDNP frakciója részéről miniszterjelölt úr miniszteri 
kinevezését maximálisan tudjuk támogatni, és most az expozéban elhangzottakkal 
pedig szintén nagyban egyet tudunk érteni. Csak azt tudjuk elmondani, hogy az 
elmúlt időszakban úgy jómagam, mint a KDNP részéről a miniszterjelölt úrral is elég 
hosszú munkában részt tudtunk venni az EU-s elnökség előkészítése terén, ahol is 
megtapasztalhattam, megtapasztalhattuk azt, hogy valóban miniszterjelölt úr az EU-
elnökség előkészítésében tevékenyen részt vett, megfelelően tudta képviselni nemcsak 
az EU-elnökségre való felkészülést, hanem az azután következő problémákat is, 
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gondoljunk csak itt Viviane Redingre vagy az ír gázoló ügyében, de egyéb más 
ügyekben is a miniszter úr hozzáállására. 

De amit meg kell fogalmaznom, az feltétlenül az, hogy Mesterházy képviselő 
úrtól elhangzott itt a konszenzuskeresés, ennek kapcsán azért szintén az EU-s 
elnökséggel kapcsolatban kénytelen vagyok megjegyezni, hogy voltak itt olyan 
képviselők, akik az EU-elnökség elvételét kérték Magyarországtól pont az EU-
elnökségre való felkészülés terén. Ez is a konszenzuskeresésnek, illetve a 
külpolitikának az egyhangúságához, a világ felé való együttműködés problémaköréhez 
tartozik. Úgyhogy kritika nélkül azért ne menjünk el e mellett a kérdés mellett 
ilyenkor, amikor egy miniszterjelölt meghallgatásánál megfogalmazzuk azokat az 
észrevételeket, amiben kérjük az elkövetkező időben a konszenzust. 

Utána szintén elhangzott kedves képviselő asszonytól a kkv-szektor 
megerősítésével kapcsolatos dolog. Szeretném jelezni, hogy a következő, ’14-21-es 
időszakban pontosan 60 százalék gazdaságfejlesztésre megy, ami az előző uniós 
támogatási ciklusban is lehetőség lett volna a kkv-szektorok megerősítésére. Nem ez 
történt meg. 

Schiffer képviselő úrnak - csak azért, mert a nemzeti fejlesztéspolitikával 
behatóan foglalkozott, és tett kritikai megjegyzést - szeretném mondani, hogy pont 
Kaufer Virággal voltam Nairobiban, Kenyában vizsgálni ezeket a kérdéseket. Nem az 
a probléma, hogy Magyarországnak nincs nemzeti fejlesztéspolitikája, hanem a 
gazdasági lehetőségeihez képest mire jutott neki lehetősége. Amire jutott, azt tette. 
Ott történetesen Kaufer Virág, Gruber képviselő úr és jómagam is ezeket vizsgáltuk, 
és valóban lehetne ebben sokkal többet tenni, hogy a lehetőségét biztosítsák, akkor 
biztos, hogy előbbre kell menni, mert ez valóban nagy tekintélyt tud szerezni az 
ország számára, de azért azt is figyelembe kell venni, hogy mire nyílt ott lehetősége 
abban az időben. Úgyhogy a KDNP részéről azt tudom mondani, hogy miniszterjelölt 
úr miniszteri kinevezését maximálisan támogatjuk. 

Egy kérdésem nekem is lenne azért, hiszen azért a külgazdaság képviselete, 
ahogy megjelenik, az elmúlt időszakban ennek is tanúi lehettünk, pont az uniós 
elnökség során, hogy a nagykövetségeket a lehető legkisebb költségvetésekre 
próbáltuk beterelni, visszaszorítani. Ezen a téren, tehát pont a külgazdasági vonal 
megerősítése szempontjából történik-e valamilyen változás a nagykövetségeken, és a 
külgazdasági vonalnak is a nagykövet úr lesz-e a közvetlen felettese? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Oláh képviselő úr! 
 
DR. OLÁH LAJOS (független): Köszönöm a szót. Elnök Úr! Miniszter úr! 

Miniszterjelölt Úr! Sok olyan szó elhangzott, amit képviselőtársaim közül 
gyakorlatilag mindenki elmondott, ez a konszenzus, a külgazdaság, és sok olyan 
kérdést felvetettek, amiket én nem szeretnék, de egy mondatot kiemelnék, ez a „nincs 
élet az EU-n kívül”. Ez egy olyan szóösszetétellel történt meg, ami öröm füleimnek, 
hiszen más összetételben is hallottuk már az életet az EU-n kívül. 

Azt szeretném megkérdezni konkrétan, miután több esetben látszik az, hogy 
problémát jelent kinevezések során az adott ország nyelvének a birtoklása, hogy 
milyen képzési stratégiát gondol a minisztérium összerakni annak érdekében, hogy a 
korábban, a kilencvenes évek előtt meglevő automatikus képzési struktúra helyett 
most egy ilyen ad hoc jellegű történet van. Ebben érdemes lenne egy hosszabb távú 
gondolkodást elindítani, ciklusokon átívelőt. 

Szeretném kérdezni, hogy van-e már a fejében arról kép, hogy milyen új 
nagykövetségekben gondolkodik. Gondolkodik-e egyáltalán, és ha igen, akkor milyen 
nagykövetségekben lehet gondolkodni, illetve mi az a mérőszám, mi az a szám, ami 
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alapján ön sikeresnek ítélné a kormány külgazdasági diplomáciáját, mondjuk, négy év 
múlva? Tehát mik azok a paraméterek, amiket önök szeretnének elérni? Tehát 
vannak-e ilyen típusú célkitűzések, mert akkor lehet igazából elmondani, hogy igen, 
megcselekedtük, amit elterveztünk, ha nem általában beszélünk külgazdaságról, 
hanem adott esetben konkrét számokat merünk hozzárendelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszterjelölt úr, parancsoljon! 
 
DR. NAVRACSICS TIBOR külgazdasági és külügyminiszter-jelölt: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. (Mesterházy Attila: Bocsánat, lehet még utána kérdezni?) 
 
ELNÖK: Akkor javaslom, hogy gyűjtsük egy csokorba, mert miniszterjelölt 

úrnak más bizottságokba is kell meghallgatásra menni, és akkor most megadnám a 
szót Mesterházy Attilának. 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Az is jó, ha a képviselő úr 

válaszol a kérdéseinkre, de miniszter úrtól is örülnénk, ha kapnánk választ. Meg azt 
gondoltuk, hogy azért van ez a bizottsági ülés, hogy ne kipipáljuk, hanem hogy 
kérdezhessünk a dologról. Gondolom, ez miniszter úrnak sem okoz problémát, de 
szóljon, ha mennie kell, akkor… (Dr. Navracsics Tibor: Ha akarja, itt éjszakázom. - 
Derültség.) Akkor ez egy jó hír, mert legalább akkor tudunk kérdezni miniszter úrtól 
is. 

Egy rövid kérdés, hogy az Információs Hivatal helye hol lesz az új rendszerben, 
tehát terveznek-e ebben bármi olyat, ami változás? Szerintem korábban egy helyes 
döntés volt a Külügyminisztériumhoz rendelni ezt. Most terveznek-e ebben 
valamilyen változást? 

A másik, hogy Firtl képviselő úr indíttatott arra, hogy akkor hadd mondjak én 
is egy véleményt. Én voltam annak a bizottságnak a társelnöke, amelyik az európai 
uniós előkészítést, elnökséget csinálta. A legnagyobb konszenzus mentén csináltuk 
végig Németh Zsolttal közös társelnökségben ezt. Utána ez az egyeztetés megszűnt 
teljes mértékben. Tehát az a pont, ahol szakítás volt, az a Fidesz-kormány hivatalba 
lépése volt, azt pedig határozottan visszautasítom, hogy bárki is azt szerette volna, 
hogy Magyarország ne élhessen egy ilyen lehetőséggel, hiszen ez az ország számára, 
minden európai uniós tagország számára egy fontos lehetőség, amivel szerintem 
Magyarországnak nem sikerült akkor élni, de ez most részletkérdés a mai vita 
szempontjából. 

A másik: miniszter úr egyetért-e a miniszterelnök külpolitikai stratégiájával? 
Ezt azért is kérdeztem, amit Oláh képviselőtársam is föltett, mert a miniszterelnök 
maga azt mondta, hogy Európán kívül is van élet. Én gondolom, hogy nem véletlenül 
fogalmazott hasonlóképpen, hogy ön szerint nincsen Magyarországnak Európán 
kívüli élete, és hogy sikeresnek ítéli-e meg diplomáciai szempontból, külpolitikai 
szempontból a magyar kormány tevékenységét az elmúlt időszakban, beleértve a 
miniszterelnök különböző elszólásait, mondatait vagy lehet, hogy nem is elszólások 
voltak, hanem tudatos stratégiai mondatait? Ezek mind-mind nehezítették a 
diplomácia működését az elmúlt időszakban. És a külpolitika szemszögéből nézve 
hogyan ítéli meg adott esetben ezeket a mondatokat, amikor önnek kell esetleg 
elmagyarázni a politikustársainak, hogy mit érthetett a miniszterelnök ezen a 
megszólalásán? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Schiffer képviselő úr jelentkezett. 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm. Egyetlen rövid kérdés egy témára 
visszatérve, hogy a magyar-orosz megállapodás dolgában az elmúlt hetek és hónapok 
fejleményeit látva miniszter úr nem lát-e biztonságpolitikai kockázatot ebben a 
magyar-orosz atompaktumban és egyáltalán a magyar-orosz energetikai 
kapcsolatokat illetően? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor tényleg megadnám miniszterjelölt úrnak 

a válaszadás lehetőségét. Csak egy gondolatot engedjenek meg nekem. Jól 
emlékszem, amikor a miniszterelnök úr, Gyurcsány miniszterelnök, Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnöksége alatt Mesterházy képviselőtársunk sportügyeket vitt, és 
akkor hangzott el az arab futballistákkal kapcsolatos megjegyzés. Tehát lehetne 
hivatkozni többféle megjegyzésre is, úgy gondolom, hogy talán ez a bizottsági ülés 
most nem feltétlenül arról kellene szóljon, hogy 10, 12, 15 évvel ezelőtt ki mit 
mondott, mert elég sok mindent föl lehetne sorolni. De úgy gondolom, hogy a 
miniszterjelölt úrnak a feltett kérdésekre való válaszadás lehetősége következik most. 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Viszont elnök úr, akkor szabad? (Jelzésre:) 

Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a mondatait, de mi nem a 
Fidesznek a tagjai vagyunk, tehát mi szabadon fogalmazzuk meg a véleményünket, a 
kritikai észrevételeinket. Önök is megtehetik. Mi ehhez hozzászoktunk, tehát nincs 
ezzel nekem semmi problémám, végibeszélhetjük ezeket a kérdéseket is. Miniszter 
úrhoz tettem föl a kérdést. Azt gondolom, hogy fontos, egyébként stratégiai 
szempontból fontos az, amit Oláh képviselő úr is kérdezett és én magam is. 
Navracsics urat egy rendkívül elkötelezett európai politikusnak tartom, a Fideszen 
belül ezt a szárnyat képviseli. Éppen ezért lesz nehéz helyzetben amikor azt a 
meggyőződését kell, hogy képviselje, amit én hiszek róla, hogy egyébként képvisel. 
Tehát azért nem mindegy egy ellenzéki párt számára, hogy ő hogyan nyilatkozik erről. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Értem, képviselő úr, csak az általam tett megjegyzés a miniszterelnöki 

kijelentéseket jelentette, de úgy gondolom, hogy tényleg nem ez a fő kérdése a mai 
találkozónknak, hanem miniszterjelölt úrnak az alkalmassága. Parancsoljon! 

Dr. Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter-jelölt válasza 

DR. NAVRACSICS TIBOR külgazdasági és külügyminiszter-jelölt: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Előre is köszönöm a részvétet, 
sajnálatot és együttérzést, és a jövőben is számítanék a bizottság egyöntetű 
támogatására külgazdasági és külügyminiszteri pályafutásom során. 

Ha megengedik, akkor én a múltra vonatkozó vitákkal és a múltra vonatkozó 
kérdésekkel foglalkoznék kevésbé, mert úgy gondolom, az én feladatom nem az, hogy 
a múltat értékeljem, hanem mint esetleg hivatalba lépő külgazdasági és 
külügyminiszternek az én feladatom az, hogy az elkövetkező időszakban, az 
elkövetkező négy évben képviseljem Magyarországot a nemzetközi fórumokon. 

Tekintettel arra, hogy ez idáig 8 évet töltöttem el a magyar belpolitikában, 
meglehetősen sokat töltöttem azt megelőzően a magyar belpolitika határvidéken, 
pontosan értem én, hogy most kezdődik ez a „konszenzus és még sincs konszenzus” 
játék. Én nem akarok mindenáron konszenzust. Ha elkezdődik az a játék, hogy de hát, 
most akkor még sincsen konszenzus, mert itt vessző van, pedig pontnak kellene 
lennie, akkor tudomásul veszem, hogy nem vagyunk abban az állapotban, hogy 
konszenzust teremtsünk. Én nem fogok mindenáron konszenzust teremteni, és nem 
fogok feltételeket szabni, kritériumokat szabni, és a többi. Én értem, hogy a Magyar 
Szocialista Párt jelen lévő képviselőinek a konszenzus két dologban jelenik meg, 
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egyrészt a nagykövetek bánjanak illendően az ellenzéki politikusokkal külföldön. 
Majd kérem azoknak a nevét, akik nem bántak illendően egyébként, mert akkor 
természetesen ennek utánanézünk, és ilyen nem fordulhat elő. Hiszen egy magyar 
diplomatának minden magyart szolgálnia kell, magyar politikust is, magyar 
földművest is, üzemmérnököt, villamosmérnököt, bárkit, aki hozzá fordul, azt 
szolgálnia kell. Ha valaki ezt kifogásolhatóan tette, akkor kérem Mesterházy 
képviselőtársamtól azoknak a nevét, akik kifogásolhatóan bántak önökkel, hogy adják 
meg, mert akkor annak utána fogunk nézni. 

És ugyanez vonatkozik a külpolitikai stratégiára is. Nekem az a tapasztalatom, 
hogy készíthetünk külpolitikai stratégiát, készíthetünk egy olyan külpolitikai 
stratégiát, amibe végül senki nem tud belekötni, mert olyan szép gömbölyű mondatok 
lesznek benne egyrészt; másrészt háromszorosan összetett mondatok, megfelelő 
absztrakciós szint kell csak hozzá és megfelelő időtáv, hogy olyan dokumentumot 
gyártsunk le, amivel aztán biztos, hogy mindenki egyetért, de senki nem gondolja 
komolyan. Ha tényleg ez a cél, akkor csinálhatunk egy ilyen stratégiát. 

Úgy gondolom, a konszenzusnál pontosan olyan kérdésekre gondolok, amit 
Oláh képviselőtársam itt föltett: hogyan lesz a magyar diplomataképzés jövője? 
Megteremtjük-e a magyar diplomataképzést? Van-e szükség magyar 
diplomataképzésre? Az én meggyőződésem szerint van szükség magyar 
diplomataképzésre. A mi elképzelésünk pontosan éppen azért, mert Oláh képviselő úr 
is érzékeli, én is érzékelem, és azt hiszem, akik a teremben vannak, mindenki érzékeli 
azt, hogy a nyelvtudás, különösen a kis nyelvek tudása kezd érzékeny problémává 
válni a magyar diplomatáknál, és mindannyian tudjuk, akik találkozunk 
diplomatákkal, hogy Magyarországon is micsoda előnyt jelent egy diplomata számára, 
ha akár csak passzív nyelvtudása is van magyarul, és megérti azt, amit írnak az 
újságokban, amit mondanak az emberek. Sokkal szélesebb körűen tud tájékozódni az 
adott országról, mint az, aki adott esetben tolmácsokra, fordítókra szorítkozik; hogy 
minél hamarabb el kell indítani, el kellene indítani a diplomataképzésen belül egy 
rendszeres képzést. Én úgy gondolom, hogy először nyelvtanfolyammal kell kezdeni, 
és én ezt szeretném kibővíteni MA szintű, tehát mesterképzés szintű 
diplomataképzéssé. Nem gondolnám, hogy ez rontaná, mert ilyenkor mindig föl 
szokott vetődni - a Corvinuson már van egyébként egy valamilyenfajta 
diplomataképzés -, úgy gondolom, hogy a kettő inkább kiegészítené egymást, és nem 
pedig rontaná egymás hatékonyságát. Ebben például szeretnék konszenzusra jutni, 
mert teljesen fölösleges létrehozni egy költséges diplomataképzést, ha az éppen 
ellenzékben lévő pártok úgy gondolják, hogy ezt meg kell szüntetni, és amikor ők 
kerülnek kormányra, akkor ezt megszüntetik. Tehát azokat a paramétereket jó lenne 
kialakítani, amik mentén el lehet indulni a diplomataképzéssel minél hamarabb. 

Ez vonatkozik Mesterházy képviselő úrnak arra a kérdésére is, hogy hányan 
beszélnek oroszul vagy arabul. Nekem most egy számszerű adatom erre vonatkozóan 
nincsen, beszélnek egyébként. Nem ott igazán súlyos a helyzet, súlyos a helyzet 
például bolgárul beszélő, albánul beszélő diplomatákkal, ami azért különösen 
fájdalmas, mert itt vannak a szomszédban, és ha a szomszédainkkal nem tudjuk 
megérteni egymást az anyanyelvünkön, akkor a világnyelveken hiába van egyébként 
nagyon offenzív és jó diplomáciai szolgálatunk, mert akkor is csak félkarúak 
maradunk, én úgy gondolom, hogy itt is segíteni kell, és természetesen egyetértek 
önnel abban, hogy az orosz nyelvi képzést és az arab nyelvi képzést, és lehetne sorolni 
még más nyelvek képzését is, erősíteni kell. 

A sportdiplomácia ötletét köszönöm szépen. Én ezt föl fogom karolni, és 
mindent meg fogok annak érdekében tenni, hogy függetlenül attól, hogy 
intézményileg ez hova kerül, a Magyar Olimpiai Bizottságtól kezdve a sporttal 
foglalkozó államtitkárságig, minél szorosabban hangolják össze a külüggyel a 
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munkájukat és a diplomatákkal is a munkájukat. Teljesen egyetértek önnel abban, 
hogy egy nagyon fontos területe a kulturális diplomáciának a sportdiplomácia is. 

Demeter képviselő asszony már a jövendő külügyminisztert várja, én ezt négy 
évre vállaltam. Aztán sokan vannak olyan politikusok, akik négy évre terveznek, de 
végül is nem négy évig teljesítik a feladatukat. Meglátjuk. A jövő bizonytalan a 
politikában. Én olyan szándékkal lépek hivatalba, amennyiben önök is megengedik, 
hogy négy évig ebben a ciklusban irányítom a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. 
Ehhez képest, ha más döntés születik, akkor viszont mindent meg fogok tenni annak 
érdekében, hogy a rendelkezésemre álló időben időarányosan a lehető legtöbbet 
hozzam ki, és a lehető legnagyobb jószándékkal közelítsek az utódom felé, akárki is 
lesz az utódom, az utódom irányába. 

A belgrádi intézet valóban 2012-ben indult el. Meggyőződésem szerint egy 
nagyon szép vállalkozásról van szó, és bízom abban, hogy önök is támogatni fogják 
majd a működését. Ez Belgrád közepén, Belgrád központjában, az ottani Váci utcához 
közel eső, nagyon jó negyedben van, ahol a Francia Intézet van, a Goethe Intézet van 
a közelben, a Cervantes Intézet van. Egy olyan épületről van szó, amely egy 
bankszékház volt. A bank tönkrement, ezt sikerült megszereznünk, felújítanunk és 
most Magyar Házzá alakítanunk. Terveink szerint nemcsak a Magyar Intézet kapna 
benne helyet, hanem a magyar diplomácia, gazdasági diplomácia is. Mondom, itt már 
csak időpont-egyeztetés volt, előbb a szerb előrehozott választások voltak, aztán a 
magyar választások voltak. Mind a két esetben úgy gondoltuk, hogy választási 
kampányban nem illendő átadni. Most azon folyik a gondolkodás, hogy érdemes-e 
még a nyári szünet előtt, hiszen Belgrádban is van nyári szünet, vagy pedig a nyári 
szünet után adjuk át, de tulajdonképpen rajtra kész. 

A Kolozsvári Magyar Ház előkészítés alatt áll, abban bízom, hogy minél 
hamarabb meg fogjuk tudni itt is nyitni. A dolog természetéből adódóan egy kicsit 
azért gyanítom, hogy más küldetése van egy Kolozsvári Magyar Háznak és egy 
Belgrádi Magyar Háznak. A Belgrádi Magyar Ház nyilván elsősorban a szerb többségi 
közvéleményhez szól, miközben kell, hogy integrálja az ottani magyarságot is. A 
Kolozsvári Magyar Háznak erősebb lesz a nemzetpolitikai vetülete, gondolom én, 
ezért szorosabban kell velük együttműködni, és az egyeztetés is nehezebb. 

Ami a kis- és középvállalkozások támogatását illeti - a Firtl képviselőtársam 
által elmondottakra utalnék -, valóban az a tervünk, hogy a következő európai uniós 
időszakban 60 százalékát az uniós forrásoknak gazdaságfejlesztésre fordítsuk, illetve 
a vidékfejlesztésen belül is, a vidékfejlesztésre rendelkezésre álló források 
tekintetében is az a célunk, hogy lehetőség szerint minél több a családi 
gazdaságoknak, illetve a kisgazdaságoknak jusson éppen azért, hogy ezáltal is 
versenyképesebbé tudjuk tenni ezeket a vállalkozásokat, illetve gazdaságokat. 
Egyébként éppen most a napokban járt itt Suzuki úr ismét Magyarországon, és 
kifejezte azt a reményét és azt a szándékát egészen pontosan, hogy erőteljesen növelni 
akarja a magyar kis- és középvállalkozói beszállítók részarányát a Suzuki-gyár 
működésében. 

És ha megengedik, akkor most egy pillanatra visszatérnék Mesterházy 
képviselő úr második körös kérdéseire. Az első az Információs Hivatal, hol lesz az 
Információs Hivatal? A jövőben is a Miniszterelnökségen lesz. És aztán itt van egy, 
ami Oláh képviselő úrral közös kérdés, miszerint Orbán Viktor azt mondta, hogy az 
Európai Unión kívül is van élet. Nagyon örülök neki, hogy végre előkerült ez a kérdés, 
mert tisztázhatok egy fatális félreértést, amit azért tudok teljesen autentikusan 
tisztázni, mert ott ültem Orbán Viktor mellett, amikor ez a mondat elhangzott 1999-
ben, viszont aki megírta ezt a hírt, a Reuters akkori budapesti tudósítója, ő nem volt 
ott azon a sajtóbeszélgetésen. (Derültség.)  
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Nos, a mondat úgy hangzott, amikor a csatlakozásról volt szó, hogy Orbán 
Viktor azt mondta, hogy 1990 óta várunk a csatlakozásra, és ez egy kicsit olyan, mint 
egy mozgó célpont, hogy hiába haladunk előre, mindig előttünk van a csatlakozási 
dátum, és az elmúlt időszakban természetesen megtanulhattuk, hogy az Európai 
Unión kívül is van élet, csak éppen nem éri meg. No, most a Reuters budapesti 
tudósítója nagyon nagylelkűen ezt az egyetlen félmondatot emelte ki idestova 15 éve, 
és ezen élnek emberek, ezt ismételgetik nap mint nap. Jelentem önöknek is: nem így 
hangzott el a mondat, ott ültem mellette, szemtanúként tudok beszámolni. Ha 
vizsgálóbizottságot hoznak létre, akkor ott is elmondom ezt. (Derültség.)  

A másik kérdés, hogy egyetértek-e a miniszterelnökkel minden kérdésben. A 
magyar alkotmányos struktúra olyan, hogy a miniszterelnöknek van kormánya. 
Tetszik, nem tetszik, ezt önök is tudják, mert önök is voltak kormányon. A 
miniszterek a parlamentnek természetesen felelősek, de végső soron a miniszterelnök 
az, aki a politikai felelősség teljességét viseli a magyar Országgyűléssel szemben. Vele 
szemben lehet bizalmatlansági indítványt tenni, őt lehet leváltani, ővele szemben él a 
parlament teljes politikai felelősségérvényesítési jogköre, a miniszterek a 
miniszterelnök beosztottjai. A magyar kormányzati rendszer, mint a 
kancellárdemokráciák általában ilyenek szoktak lenni. Következésképpen az egységes 
kormányzati politika képviselete is a miniszterek feladata. Természetesen az egységes 
kormányzati politika alakítása is. 

Sajnálom, hogy önnek ilyen lesújtó véleménye van a Külügyminisztérium 
elmúlt 4 éves tevékenységéről. Én ott ültem azokon a kormányüléseken, ahol 
pontosan tudom, hogy a magyar Külügyminisztérium hányszor járult hozzá alakítólag 
a magyar kormányzati politikához, és elképzelhető, hogy az ön elképzelésével vagy 
európai politikai koncepciójával sem fér össze az, hogy a magyar kormány időnként 
konfliktusokat vállal fel a Bizottsággal szemben vagy az Európai Parlamenttel 
szemben a magyar nemzeti érdekek védelmében. Lehet, hogy ön máshogy gondolja, 
más eszközökkel, és a többi, mégis hadd védjem meg a Külügyminisztériumot. A 
Külügyminisztérium nem statiszta volt. Egy nagyon komoly, nagy presztízsű 
minisztérium az elmúlt négy évben is, ami óriási eredményeket és nagyon jó 
eredményeket ért el. Ön, lehet, hogy nem tartja sikeresnek a magyar európai uniós 
elnökséget, de önön kívül az Európai Unióban mindenki annak tartotta. Bocsánat, 
lehet, hogy a Szocialista Pártban még vannak olyanok, akik nem tartották annak, de a 
külföldi barátaink annak tartották. Mindenki úgy tartja számon, hogy még az azóta 
eltelt időszakban is az egyik legkiemelkedőbb minőségű és teljesítményű elnökség a 
magyar európai uniós elnökség volt. Ezt mindenki elismerte, és ez elsősorban a 
magyar Külügyminisztérium érdeme. 

Én azt tartanám jónak, ha a jövőben - mert mindig lesznek különbözőségek, 
mindig lesznek, amiben nem értünk egyet, de ezt ne a Külügyminisztériumon verjék 
le. Ezt ne a kormánytisztviselőkön verjék le. A kormánytisztviselők mindenhol a 
legjobb tudásuk szerint dolgoznak. Tudásuk és lelkiismeretük legjavát adják. Ön 
mondhatja azt, hogy nem ért velem egyet abban, hogy így vagy úgy, ezt és azt, de arra 
kérem, azt ne mondja, hogy a Külügyminisztérium statiszta szerepet játszott az elmúlt 
négy évben, mert nem azt játszott. Igenis, fontos szerepet játszott. 

Úgy gondolom, hogy ennek a kormánynak van egy olyan külpolitikai 
koncepciója, amelyről önnek lehet más véleménye, hiszen nyilván ezért nem ebben a 
pártban van, és ezért van ellenzékben. Ütközhetnek is ezek a nézetek, de úgy 
gondolom, hogy az elmúlt négy évben Magyarország számos kérdésben sikeresen 
védte meg az álláspontját akár az Unión belül, akár az Unión kívül. Számos olyan 
vitánk volt, ahol meg tudtuk védeni a magyar álláspontot, és az utólagos események 
egyébként a magyar kormányt igazolják. Csak hogy egy példát mondjak, merthogy ez 
közelebb állt az előző pályafutásomhoz is: igazságszolgáltatási reform, ahol nagyon 
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sok vitát kellett lefolytatnunk, többek között Viviane Reding biztos asszonnyal, aki 
által kihozott igazságügyi eredménytábla éppen azt mutatja, most hozta ki tavasszal, 
hogy a 2011-13 közötti időszakban Magyarország javított az igazságszolgáltatás 
függetlenségének megítélése kapcsán, vagyis pontosan az igazságszolgáltatási reform 
eredményeként. Másrészt pedig Magyarországon az igazságszolgáltatásba vetett 
bizalom magasabb, mint az európai uniós átlag. Az utólagos adatok cáfolták azokat a 
túlzott aggodalmakat, amelyeket megfogalmaztak velünk szemben. Úgy gondolom, 
hogy ebből a szempontból is fontos a határozott kiállás. 

Elnök úr kérdése volt, és bocsánat, elfelejtettem erre kitérni, hogy milyen 
szövetségeseket látunk még, és Schiffer képviselőtársam is egy hasonló jellegű kérdést 
tett föl. Úgy gondolom, hogy minél rugalmasabb szövetségi politikát kell folytatni, 
azaz minél rugalmasabb koalíciókötésre kell készen állnunk. Nyilvánvalóan van egy 
adottság a tartós szövetségre, ez a visegrádi négyek. Én idesorolnám a 
Horvátországgal és Szlovéniával való folyamatos egyeztetést és lehetséges 
együttműködést is. Sőt, azt látom, hogy az utóbbi időben mintha Ausztria érdeklődése 
is megélénkülne Közép-Európa iránt, ami érdekes, mert Ausztria az elmúlt 
évtizedekben elsősorban nyugat-európai országként definiálta magát. Most, mintha 
az osztrák diplomácia elkezdene érdeklődni Közép-Európa iránt. 

Amellett vannak olyan államközi koalíciós lehetőségek, amelyek természetesen 
adódnak. Ilyeneknek tartom a balti államokkal való együttműködést, a Benelux-
együttműködést, hiszen a Benelux-államokkal való együttműködés is olyan, amely 
már többször előfordult, és nagy perspektívákkal kecsegtet, illetve adott esetben az 
északi országokkal való együttműködés. De más témák mentén is lehet 
együttműködni. Ilyen például az eurózónán belüli és az eurózónán kívüli országok. Az 
eurózónán kívüli országoknak is sok esetben egyeztetniük kell az álláspontjukat, 
hiszen látjuk, hogy az Európai Unió menetében a szakpolitikák szintjén ez egy 
megoszlás lesz, amely a jövőben politikaalakító megoszlás is lehet, és adott esetben 
eseti jellegű koalíciókat is kell létrehozni. Úgy gondolom, nyitottnak kell lennünk 
minden olyan koalícióra, amely a magyar nemzeti érdekek hatékonyabb 
érdekérvényesítését teszi lehetővé. 

Schiffer képviselőtársam valóban bőkezűen bánt a kérdések kiosztásával, ezért 
röviden, ha megengedi, akkor röviden válaszolnék a többi kérdésre is. Nincs-e 
ellentmondás a külgazdasági célok, a fenntartható fejlődés és a lokális gazdaság 
megerősítése között? Nyilván időről időre adódnak ellentmondások. A 
gazdaságfejlesztés és környezetvédelem kapcsolatrendszere a világon mindenhol 
konfliktusos. A Gazdasági Minisztérium, a gazdasági képviselet és a környezetvédelmi 
érdekek között mindig ütközések vannak. Úgy gondolom, hogy ezt a demokráciában 
szokásos módon a kormányzaton belüli döntéshozatal, illetve egyébként tárgyalásos 
úton kell rendezni. Összességében azt gondolom, hogy ahogyan az Alaptörvény is 
kijelöli, számunkra a fenntartható fejlődés, illetve a lokális gazdaságok támogatása 
cél, tehát összhangba kell hozni. Én hosszú távon abban bízom, hogy sikerül is 
összehozni. Többek között ezért is fontosnak tartom a multilaterális szervezetekben 
való részvételt, hiszen az kiváló alkalom arra, hogy megnézzük, más országok ezt 
hogyan csinálják és hogyan tudják ezt összehangolni. 

Hasonlóképpen a környezetbiztonsági kérdésnél a ciántechnológia tilalma 
ügyében tájékozódnom kell elsősorban a környezetvédelmi diplomatáink részéről. 
Úgy gondolom, nekünk alapvető érdekünk, hogy a tiszai szennyeződéshez, 
vízszennyeződéshez hasonló és annak a kockázata se fordulhasson elő a jövőben. 

Magyarország és az Egyesült Államok szabadkereskedelmi tárgyalásai: 
pontosan az ön által említett probléma miatt éberen figyeljük a fejleményeket, és 
tekintettel arra, hogy alkotmányos kötelezettségünk is, ezért mindig ki fogunk állni a 
GMO-mentes Magyarországért. 
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A Biztonsági Tanács tagságának ügyében valóban én is úgy gondolom, amire 
ha jól értem, az ön kérdése is kifutott, hogy láthatóbbá kell válnunk a multilaterális 
intézményekben. Több kérdésben határozott álláspontot kell megfogalmaznunk, 
hiszen csak akkor tudunk együttműködni, csak akkor tudunk szövetségeseket találni 
magunknak, ha álláspontunk lesz. Reményeim szerint a közeljövőben ebben az 
ügyben is tudunk tenni. 

Az ön megítélése szerint diplomáciai karanténban vagyunk. Én ezt a saját 
miniszteri tevékenységem során nem éreztem, és innentől kezdve ez megint 
vitakérdés. Én úgy gondolom, hogy Magyarország megbecsült tagja az Európai 
Uniónak is. Azt is megkockáztatom, hogy stratégiai kérdésekben és politikai 
kérdésekben nincs több vitánk, mint a legtöbb európai uniós tagállamnak a 
közösségen belül, hiszen majdnem mindenhol óriási viták zajlanak az Európai Unió 
jövőjével kapcsolatban, az európai parlamenti választások eredményével 
kapcsolatban, hogyan kell ezt értékelni, hol van a nemzetállamok helye, és nem érzem 
azt, hogy ez diplomáciai karantént eredményezett volna Magyarország számára. Ott 
vagyunk, mindenhol elmondjuk a véleményünket, illetve hozzánk is jönnek. Most 
éppen a visegrádi négyek elnökségi időszakának lezárására készülünk, a közeljövőben 
fognak érkezni a visegrádi négyek miniszterelnökei, azt követően pedig reményeink 
szerint a külügyminiszterei, hogy lezárjuk a V4 elnökségi időszakot. 

Kína, Oroszország kérdése. Úgy gondolom, hogy itt mind a két esetben 
pragmatikusnak kell lennünk, ahogyan egyébként a legtöbb európai állam a Kínával 
és Oroszországgal való kapcsolatrendszer kapcsán pragmatikus. Hiszen tudjuk, hogy 
miközben persze a diplomáciában vannak értékelvű megfogalmazások és értékelvű 
álláspontok is, stratégiailag reményeink szerint az értékelvűség is uralkodó, és az lesz 
az, ami meghatározza alapvetően a diplomáciát, azaz a demokráciák támogatása, a 
demokráciák segítése és a demokrácia létrejötte lehetőségeinek megteremtése, 
ugyanakkor a ma világában mindenki pragmatikus, együttműködik Oroszországgal, 
együttműködik Kínával, és úgy gondolom, a magyar külpolitika ebből a szempontból 
nem lehet doktrínérebb, mint más országok külpolitikája. 

Dél- és Közép-Európa tekintetében valóban arra készülünk, hogy fokozzuk az 
aktivitásunkat. Ennek egyik eredménye, hogy - és ez Oláh képviselő úr kérdésére is 
átvezet már, hogy tervezünk-e új követségeket - Quitóban szeretnénk új 
nagykövetséget nyitni, tehát Ecuadorban szeretnénk egy új nagykövetséget, illetve az 
ázsiai térségben Kuala Lumpurban szeretnénk új nagykövetséget nyitni. Abban 
bízunk, hogy a nagykövetségek tevékenységének racionalizálásával meg tudjuk nyitni 
ezeket az új nagykövetségeket, és ezek értelemszerűen azt is jelzik, hogy itt a jövőben 
az eddigiekhez képest fokozott aktivitást szeretnénk kifejteni. 

Firtl Mátyás képviselő úr kérdésére, miszerint a nagykövetségek működésén, 
illetve a nagykövetek státusán kívánunk-e változtatni: igen, most ezzel, hogy az 
intézményi központosítást, nevezetesen a külgazdasági és a kulturális diplomáciai 
intézményrendszer központosítását végre fogjuk hajtani a minisztériumon belül, az a 
tervünk, hogy a nagykövet kis miniszterelnök legyen, vagyis az adott ország 
nagykövetségén a magyar nagykövet alá vannak rendelve a külgazdasággal foglalkozó 
diplomaták, illetve a kulturális diplomáciával foglalkozó diplomaták is, és reményeink 
szerint ez egy hatékonyabb és egységesebb külképviseletet fog majd a jövőben 
meghonosítani. 

Mi az a mutató, ami a külgazdaság sikerességét mérné? A mi célkitűzésünk az, 
hogy lehetőség szerint az eddigi közel 80-20-as arányt EU-n belüli, EU-n kívüli 
kivitelt 2018-ra közel 66-33-ra változtassuk, tehát egy kétharmad-egyharmados 
arányt alakítsunk ki, amiben a 33 százalék az EU-n kívüli piacok lennének. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Nincs más hátra, mint hogy 
biztosítsuk külügyminiszter-jelölt urat támogatásunkról vagy a nem 
támogatásunkról. A Fidesz-frakció nevében természetesen elmondhatjuk, hogy ebben 
a kérdésben és ebben a feladatban és ebben a pozícióban is támogatjuk miniszterjelölt 
urat. Én személyesen külön azért is, mert sok munkát végeztünk közösen, mint a 
Külügyi bizottság elnöke az elmúlt négy évben, különösen az uniós elnökség során és 
az arra való felkészítési időszakban. Egyszer majd Mesterházy képviselő úrral még 
beszélhetünk arról, hogy hogyan is zajlott az az időszak, de szerintem a bizottság 
többi tagja vagy nem lát bele teljes mértékben, vagy másképp gondolja. Az a lényege, 
miniszterjelölt úr, hogy én ezúton is szeretném ezt a fajta együttműködést, részben 
egy időszak, egy korszak lezárását, az elmúlt négy évet is megköszönni önnek. Teszem 
ezt, mint bizottsági elnök, illetve tudjuk jól tegnap óta, hogy a bizottságban is lesznek 
különböző változások majd az összeállításban, hiszen erről tegnap döntött a Ház. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot akkor, hogy ki támogatja Navracsics Tibor 
külgazdasági és külügyminiszter-jelölt urat. (Szavazás.) Hét igen. Nem? (Szavazás.) 
Három nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. 

Tehát 1 tartózkodással a bizottság támogatta a miniszterjelölt urat. Kívánunk a 
munkájához nagyon sok sikert, és gratulálunk is ehhez. Bízom benne, hogy a 
következő időszakban, mint ahogy előde, Martonyi János külügyminiszter úr is 
rendszeresen tájékoztatta a bizottságot a különböző ügyekben, különösen akkor, ha 
rendkívüli események voltak, és természetes dolog, hogy a továbbiakban is számítunk 
arra a fajta nagyon jó együttműködésre és rugalmas együttműködésre, amit eddig is 
tapasztalhattunk a minisztérium részéről. Ez természetes dolog is, hiszen az a 
bizottság vagyunk, aki a minisztérium munkáját ellenőrzi, felügyeli, illetve 
figyelemmel kíséri. Tényleg azt kell mondjam, hogy mindenféle nagyon sok 
segítséget, támogatást, együttműködést tapasztaltunk a minisztérium részéről, ezt a 
továbbiakban is úgy gondolom, hogy elvárjuk, és szeretnénk ezzel az 
együttműködéssel élni mindannyian. 

Azt gondolom, hogy a következő időszaknak komoly kihívásai lesznek, hiszen a 
struktúrában lesz némi változás a Külügyminisztériumon belül, de azt is gondolom, 
hogy a külgazdasági és külügyminisztériumi jelleg és feladatkör, illetve kulturális 
diplomácia jellege szorosan össze fog kapcsolódni, ahogy miniszterjelölt úr is mondta. 
Tehát gratulálunk még egyszer, és köszönöm szépen, hogy tájékoztatott bennünket, 
illetve elmondta gondolatait, és további megmérettetéseihez a mai nap folyamán sok 
sikert kívánok, és további szép napot. 

 
DR. NAVRACSICS TIBOR külgazdasági és külügyminiszter-jelölt: Köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kettő perc, tényleg kettő perc technikai szünet, míg 

átállunk a 2., 3. napirendi pontokra. (Dr. Navracsics Tibor távozik az ülésteremből. - 
Rövid technikai szünet.) 

Kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket, és próbáljuk meg 
folytatni a munkánkat, hiszen még van két napirendi pontunk, bízom benne, hogy 
rövid napirendi pontoknak tekinthetjük ezeket. 

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat 

A 2. napirendi pontunkban képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről döntenénk. Az előterjesztő Szijjártó Péter képviselőtársunk, aki jelenleg 



 23 

külföldön tartózkodik, így távollétében döntünk a javaslatáról, mégpedig a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII.törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról, 
amelynek a lényege összefoglalva, hogy a Gazdasági Versenyhivatal vezetői, alelnöke 
is hozzájuthasson diplomata útlevélhez, illetve diplomáciai konzuli védelemhez is 
akár, ha így tekintjük, hiszen ahogyan ránk, képviselőkre is vonatkozik ilyen 
lehetőség, jó lenne, ha az ezekkel az ügyekkel foglalkozó szakembereink is lehetőséget 
kapnának erre. Ez egy rövid kiegészítése vagy módosítása a törvénynek. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy kérdés, észrevétel a tárgysorozatba-vétellel kapcsolatban 
van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Kérdezem a kormány álláspontját az előterjesztésről. 

Takács Szabolcs tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget. A Külügyminisztérium 
tárcaálláspontját szeretném röviden ezzel összefüggésben elmondani. 

Az előző napirendi pont alatt kijelölt miniszter úr expozéjában is hallhattuk, 
egyrészt a tárca elnevezése is változik néhány napon belül, minden bizonnyal 
Külgazdasági és Külügyminisztériumnak fogják hívni, és hallhattuk azt is, hogy a 
külgazdaság szerepe a magyar diplomáciai aktivitásban a tervek szerint meg fog nőni. 
Azt gondolom, hogy ennek a törvénymódosításnak a motivációja illeszkedik ebbe a 
folyamatba, ebbe a logikába. Hogy a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és 
elnökhelyettesének diplomata útlevelet adjunk, azért indokolt, mert egyrészt a hivatal 
egy kiterjedtebb nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír. Önmagában a diplomata 
útlevél birtoklása nem jelent diplomáciai kiváltságokat vagy mentességeket. 
Diplomáciai védelmet igen, de kiváltságot és mentességet nem, viszont megkönnyíti 
az útlevél birtokosának külföldi utazásait, illetve a rangjának és a pozíciójának 
megfelelő fogadtatásban részesülhet a fogadó állam részéről, úgyhogy a tárca részéről 
indokoltnak tartjuk azt, hogy a törvény ilyen formában módosulásra kerüljön. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja 
a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 

A bizottság egyhangúlag támogatta. Nagyon szépen köszönöm. 
Köszönöm szépen, hogy velünk volt, államtitkár úr. (Takács Szabolcs távozik 

az ülésről.) 

Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának 
megalakításáról szóló határozati javaslat 

Folytassuk a 3. napirendi pontunkkal, itt pedig szintén egy önálló képviselői 
indítvány tárgysorozatba-vételéről döntenénk. Ez pedig az Interparlamentáris Unió 
Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslat. Jól tudjuk, 
hogy ezt minden egyes ciklusban az Országgyűlés újra és újra határozati javaslatban, 
illetve határozatba foglalva alakítja meg az Interparlamentáris Unió magyarországi 
csoportját. Ezzel a napirendi pontunkkal kapcsolatban képviselőtársunk, Bartos 
Mónika az előterjesztők nevében jelezte, hogy néhány mondatot hozzátenne. 

Hozzászólás 

BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, csak egy 
gondolatot szeretnék. Azt gondolom, hogy az Interparlamentáris Unió az 1889-es 
párizsi megalakulása óta egy sikertörténet. Jelenleg 164 parlament a tagja. 
Képviselőtársaim, akik az előző ciklusban vagy ciklusokban képviselők voltak, 
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tapasztalták ennek a jelentőségét, fontosságát. Rajtunk múlik, hogy ezt a nemzetközi 
szervezetet és ennek a lehetőségeit mennyire használjuk ki, de az látható, hogy akár 
Magyarország vagy a magyar nemzet elismertségét, akár az országok, nemzetek 
közötti együttműködést nagyon jól szolgálja ez a nagyon népes tagú nemzetközi 
szervezet, úgyhogy azt gondolom, hogy igenis, nagyon fontos, hogy most ezzel a 
határozati javaslattal megalakítsuk a Magyar Nemzeti Csoportot. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban 
van-e? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja 
a határozati javaslatot az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának 
megalakulásáról. Tárgysorozatba-vételről van szó. (Szavazás.)  

Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Ellenőrző albizottság létrehozása 

Képviselőtársaim, az egyebek között engedjék meg, hogy egy rövid megjegyzést 
tegyek még. Az előző ülésünkön beszéltünk róla, hogy az Országgyűlésről szóló 
törvény 21. § (2) bekezdése értelmében létre kell hoznunk egy albizottságot, amely 
bizottságnak feladatkörébe tartozik a törvények végrehajtásának, társadalmi és 
gazdasági hatásának, valamint a deregulációs folyamatoknak a figyelemmel kísérése. 

Engedjék meg, hogy megkérdezzem, hogy ki kíván esetleg ennek az 
albizottságnak a tagja lenni. Ha jól emlékszem, 5 fővel, 3 kormánypárti és 2 ellenzéki 
képviselővel tudjuk létrehozni az albizottságot. Ki az, aki vállalná képviselőtársaim 
közül? (Hárman jelentkeznek. - Közbeszólás: Még egy ellenzéki kellene.) Akkor most 
nem tudom… (Közbeszólás: Megalakulhat így is, akkor így alakul meg, ha nem 
jelentkeznek.) Akkor meg tudjuk alakítani. (Mesterházy Attila: Javaslom, Oláh 
képviselőt tegyük be, mert elment. - Derültség.) Úgy tudom, hogy nem egy frakció. 
(Mesterházy Attila: Hál’ istennek, nem.) Még. Elnézést, ez egy zárójeles megjegyzés 
volt. 

Tehát a lehetőség az, hogy ettől függetlenül meg tudjuk alakítani az 
albizottságot, és van mód és lehetőség utólagos jelentkezésre a bizottsági tagsági 
részvételben. Minden bizottságnál ezeket az albizottságokat meg kell alakítani. 

Tehát a tagok Csenger-Zalán képviselő úr, Bartos Mónika képviselő asszony, 
Demeter Márta képviselő asszony. Tehát három fővel már meg tudjuk alakítani, és 
akkor majd képviselőtársaim közül még jelentkezhetnek, és még az arányok is 
megmaradtak, képviselő asszony. 

Ismereteim szerint, miután ennek az albizottságnak a működése egy segítő, 
támogató működése a bizottságunknak, az albizottság reményeink szerint nem fog 
annyi sok teendőt vonni maga után, viszont a bizottsági ülések keretében, lehet, hogy 
akár néhány percben vagy rövid időben meg lehet oldani a feladatokat. Javaslom 
elnöknek az albizottságban Csenger-Zalán képviselőtársunkat. Ki támogatja? 
(Szavazás.)  

A bizottság egyhangúlag támogatta. Ezzel tulajdonképpen meg is alakítottuk az 
albizottságot. Köszönöm szépen. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy egyebek között kérdés, vélemény, 
észrevétel, megjegyzés van-e? (Jelzésre:) Hörcsik képviselő úr! 

Dr. Hörcsik Richárd tájékoztatója 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Szeretnék elköszönni a Külügyi bizottságtól, hiszen rövid ideig voltam a tagja, és 
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köszönöm elnök úrnak a lehetőséget, hogy együtt tudtunk működni. Hasonlóképpen 
rövid ideig voltam tagja a Külügyi bizottságnak 1993-94-ben, számomra rendkívül 
fontos időszak volt, úgyhogy további jó munkát és együttműködést kívánok, hiszen 
inkább én az Európai ügyek bizottságában a magyar külpolitikának egy szűkebb 
szeletével, az európai integrációval foglalkozom. További sok sikert kívánok a 
képviselőtársaimnak. 

Elnöki reagálás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak egy félmondatot engedjen meg. 
Miután az integrációs bizottság, az Európai ügyek bizottságának elnökeként részese 
volt tagként a bizottságunk munkájának, úgy gondolom, hogy a köztünk fönnálló vitát 
a bizottságok fontosságáról szerintem ezzel meg is oldottuk. Tehát ezzel egy 
élettapasztalatot tudtunk arra gyűjteni, hogy melyik bizottság fontosabb az 
Országgyűlésben, de természetesen ez csak a kettőnk közötti polémiának a lezárása, 
illetve lehet, hogy újranyitása. (Derültség.)  

Tényleg én is köszönöm szépen, hogy velünk dolgozott, illetve miután a két 
bizottság munkája rendszeresen összehangolódik akár találkozókban, delegációk 
fogadásában, kérem azt, hogy ezt a tevékenységet, ezt az együttműködést folytassuk a 
jövőben is, hiszen jól veszi ki magát, ha egy-egy delegáció érkezésekor adott esetben a 
két bizottság elnöke fogadja az európai uniós partnereket, legyen szó kormányzati 
tisztségviselőről, vagy legyen szó parlamenti tisztségviselőről. Mivel az elmúlt négy 
évben nagyon jó munkát, úgy gondolom, nagyon szoros és nagyon jó együttműködést 
tudtunk végrehajtani, kérem elnök úrtól, hogy a továbbiakban is folytassa, és a 
bizottságunkkal szoros kapcsolatot ápoljanak. Köszönöm szépen. 

Elnöki zárszó 

Miután nincs több észrevétel, megjegyzés, köszönöm szépen a mai jelenlétet, 
és további szép napot kívánva mindenkinek a mai bizottsági ülésünket bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 34 perc) 

 
  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 
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