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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 11 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a napirend megállapítása, elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Bejelentem, hogy Tilki Attila képviselő urat Balla Mihály alelnök úr 
helyettesíti. Megállapítom a határozatképességet. 

A napirendet megküldtem. Ki támogatja a napirendet? Felteszem szavazásra. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának 
figyelembevételével egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről 
a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi 
megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/7376. szám) (A HHSZ 102. § (6) bekezdés szerinti 
döntés és lehetőség szerint a részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 

Első napirendi pontunk keretében köszöntöm Szabó László államtitkár urat. 
Szeretném megkérni, hogy röviden ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatban a 
kormány álláspontját. Parancsoljon! 

 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Elnök 

Úr! Köszönöm szépen a szót. A módosítás gyakorlatilag egy formalitás. Horvátország 
Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével szeretnénk módosítani 
az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött 
szabadkereskedelmi megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét, szeretnénk jóváhagyatni, 
és a hivatalos magyar fordítással való pontos összhangot szeretnénk megteremteni 
ezzel a módosítással, illetve az ideiglenes alkalmazás dátumát szeretnénk pontosítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A javaslatom az, hogy folytassuk 

le a javaslat részletes vitáját. Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú. 

A részletes vita keretében a módosító javaslatot, amely előterjesztésre kerül, 
mindenki megkapta. A módosító javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, kiegészítése? (Nincs jelzés.) 

Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Álláspontom az, hogy ez megfelel természetesen alkotmányosan a kívánalmaknak és 
az eredeti célt így el tudjuk érni ezzel a pontosítással, hogy Horvátország is, mint az 
Európai Unió tagja, részese legyen ennek a Koreai Köztársaság és az Európai Unió 
közötti megállapodásnak. 

 
ELNÖK: Rendben. Köszönöm szépen. Akkor a módosító javaslat elfogadásáról 

szavazunk. Felteszem szavazásra. Ki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) 
Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. 

Külön szavazással kell lezárnunk a részletes vitát, amennyiben nincs több 
hozzászólás. Van-e további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Ezt is felteszem 
szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. 

Előadó állítására van lehetőség. Tekintettel arra, hogy a dél-koreai 
szabadkereskedelmi megállapodásról van szó, azt gondolom, hogy van értelme a 
bizottságnak előadót állítani, van külpolitikai relevanciája a kérdésnek. Javasolom, 
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hogy Balla Mihály alelnök urat jelöljük erre az előadói pozícióra. Van-e más jelölt? 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, felteszem szavazásra. Aki támogatja Balla 
alelnök urat, az kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Szavaznunk kell végül a részletes vitákról szóló bizottsági jelentés 
elfogadásáról azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről való döntés is, valamint a döntés 
felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Erről is 
szavaznunk kell. Aki támogatja ezt, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ezzel lezárjuk ezzel a szavazással a napirendi pontot. 

A második napirendi pont keretében egy óra áll a rendelkezésünkre a 
nagykövetjelöltjeink meghallgatására, ami kiváló. Azzal kell kezdenünk a 
nagykövetjelöltek meghallgatását, hogy megkérem államtitkár urat, hogy a zárt ülés 
elrendelésének fogalmazza meg az indokát. Parancsoljon! 

 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Magyarország külügyi és nemzetbiztonsági érdekeinek védelmében kérném a zárt 
ülés elrendelését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk a zárt ülés elrendeléséről. Ki támogatja 

ezt? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. 
 

(A bizottság 13.15 órától 14.18 óráig zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 
elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

(Szünet: 14.18 - 14.28) 
 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A technikai szünetünkre ennyi idő jutott. Nagyon 
szépen köszönöm a miniszter úrnak, hogy rövidre zárta a koszovói partnerével az 
ebédet és ide tudott érni.  

Tisztelt Bizottság! Harmadik napirendi pontunk Szijjártó Péter 
külügyminiszter úr évi rendes meghallgatása. Hála istennek, nekünk van rendes 
meghallgatásunk is a miniszter úrral, meg van rendkívüli meghallgatás is. A jövő 
félévben szintén szeretnénk egy rendesen túlmutatót; tehát félévenként tartunk 
meghallgatásokat és azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen a külpolitika szerepét 
tükrözi, és le tudjuk talán valamennyire követni azokat az eseményeket, amelyek 
zajlanak a világban. 

Miniszter úrnak 4 órakor a reptérre kell mennie, ezért abban állapodtunk meg 
miniszter úrral, hogy egy olyan eljárásrendet követnénk, hogy ő megtartja az 
expozéját, expozé után tartunk egy párt-, illetőleg egy képviselői kört. Köszöntöm 
Szelényi Zsuzsa képviselő asszonyt a bizottság ülésén.  

Egy körben ad választ a miniszter úr. Kérem képviselőtársaim megértését, 
tekintettel erre az időnyomásra. Kovács Zoltán államtitkár urat is szeretném 
köszönteni. Újfent köszöntöm Szabó László államtitkár urat, és amint megérkezik, 
Magyar Leventét is; vegyük úgy, hogy köszöntöttem. Köszönöm szépen. Szijjártó 
Péter miniszter úré a szó, parancsoljon! 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása 

Szijjártó Péter bevezetője 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Képviselő Asszonyok és Képviselő Urak! 
Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy számot adhatok az elmúlt 1 
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esztendőről. Természetesen elnök úr bírja azt az ígéretemet, amit továbbra is 
teljesíteni kívánok, hogy minden évben a rendes meghallgatáson túl legalább egyszer 
állok az önök rendelkezésére. Így volt ez idén is, jövőre se legyen másként, azt 
kívánom magunknak! 

Mielőtt belevágnék a mondandóba, ami rövid lesz, tekintettel arra, hogy 
nyilvánvalóan a képviselőket sokkal jobban érdekli a saját kérdéseikre adott 
válaszom, mint amit az elején mondani szeretnék. Szeretném önöknek megköszönni, 
hogy az ülés ezt megelőző részén támogatták a nagykövetjelölteket.  

Reméljük, hogy a nagykövetek az önök megelégedésére is fogják végezni a 
munkájukat, és arra kérem önöket, hogy a kormány legutóbbi döntéséből fakadóan, 
amely új külképviseletek létrehozásáról rendelkezett, a soron következő időszakban is 
hallgassák meg a nagykövetjelöltjeinket. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt egy esztendő során, azt gondolom, most 
már nincs vita köztünk abban, hogy elmondhatjuk, hogy Európában minden 
megváltozott, és Európában semmi sem lesz ugyanolyan és semmi sem lesz ugyanúgy 
a jövőben, mint volt korábban. Az Európai Unió a történelmének legsúlyosabb 
kihívásával néz szembe, és szerintem ma már azt sem túlzás kijelenteni, hogy a 
második világháború lezárása óta Európának még egyszer sem kellett egy időben 
annyi és olyan súlyú kihívással szembesülnie, mint jelenleg.  

És azt gondolom, hogy ha valakiben volt kétség még tavaly abban, hogy 
szükség lesz-e egy új típusú külpolitikára, akkor azt gondolom, hogy mára 
meggyőződhetett arról, hogy az új kihívások és az új világ, ami körülvesz minket, amit 
lehet új világrendnek vagy új világrendetlenségnek nevezni - ki-ki honnan nézi a 
dolgot -, az egy új típusú megközelítést igényel akkor, amikor egyes országok a 
külpolitikájuk alakításáról hoznak döntést. 

Miért mondom azt, hogy soha nem kellett még egyszerre annyi és olyan súlyú 
kihívással szembenéznie Európának, mint most. Azért, mert 5 ilyen kihívást szeretnék 
felsorolni önök előtt. Először is a keleti szomszédságunkban uralkodó instabilitás, a 
keleti szomszédságunkban lévő befagyott konfliktusok végül háborúhoz vezettek és 
ráadásul ma Magyarország egyik szomszédos országában háború van.  

Aztán az elhibázott nemzetközi politikai döntések odavezettek, hogy a déli 
szomszédságunkban soha nem látott mértékű instabilitás ütötte fel a fejét. Ez a déli 
szomszédságunkban létrejött instabilitás pedig odavezetett, hogy egy rendkívül súlyos 
bevándorlási hullámmal kell szembenéznie Európának.  

Harmadrészt ez a kontrollálatlan, ellenőrizetlen beáramlás pedig odavezetett, 
hogy a terrorfenyegetettség ma már napi szinten jelen van Európa az európai 
emberek életében. Olyan jelenetek, amelyeket korábban csak közel-keleti híradó-
tudósításokból láthattunk, ma már megélünk Európában. 

Aztán negyedikként itt van az energiabiztonság kérdése. Szerintem minden 
eddigi bizottság előtti megjelenésemkor ez felmerült. Nincs semmifajta előrelépés 
Európa energiabiztonságának tekintetében.  

Ötödrészt pedig a gazdasági kihívások is velünk maradtak, hiszen amíg az 
Európai Unió adja a világ népességének a 8 százalékát, addig előállítjuk a világ GDP-
jének körülbelül 15-16 százalékát, de szétosztjuk a világ jóléti, szociális kiadásainak 50 
százalékát. Nem kell ahhoz közgazdásznak lenni, hogy az ember belássa, hogy ez 
hosszú távon fenntarthatatlan. 

Sajnos, az elmúlt egy év két hónapban, amióta az a megtiszteltetés ért, hogy 
külügyminiszterként szolgálhatok, és önökkel együtt dolgozhatom, azóta világossá 
vált, hogy Európa képtelen volt normális választ találni ezekre a kihívásokra, és az az 
európai politika, amely az elmúlt fél vagy egy évben zajlott, az gyakorlatilag a rituális 
öngyilkosság politikája volt, merthogy látványosnak látványos, de borzasztóan káros. 
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Ez a rituális öngyilkosság politikája ez bizony, veszélyezteti Európa biztonságát, de 
veszélyezteti Európa jövőjét is, és azt gondolom, hogy ma már nem szentségtörés 
erről beszélni. Volt olyan időszak, amikor az embert ezért kül- vagy belföldön nagyon 
komoly támadások és kritikák érték, ma már - hogy is mondjam - ez a vita polgárjogot 
nyert, és ma már mindenki feljogosítva érzi magát, hogy elmondja a véleményét, 
amely nagy előrelépés egyébként az európai politikai diskurzusban. 

Miért mondom azt, hogy ez a rituális öngyilkosság politikája? Azért, mert mind 
az öt pontban, mind az öt alapvető kihívásban Európa egy önsorsrontó választ ad, úgy 
látszik, hiszen a gazdasági kihívások tekintetében az elmúlt egy évben csak erősödött 
a lemaradásunk. Ugyanis van egy globális verseny, amelyet a regionális gazdasági és 
kereskedelmi integrációk vívnak egymással, és ebben a globális versenyben Európa 
fájdalmasan lemaradt, mert míg az Egyesült Államok aláírta a csendes-óceáni 
partnerségről szóló megállapodást 11 országgal, amellyel együtt a világ GDP-jének 40 
százalékát képviselik, addig az Európai Unió egy helyben toporog a TTIP kapcsán. 
Ahelyett, hogy normális, átlátható tárgyalásokon előrehaladtunk volna, és végre 
kiderült volna, hogy az Európai Tanács mandátumának megfelelően az Európai 
Bizottság tud-e előrehaladást elérni az Egyesült Államokkal való tárgyalásban, nem 
történt semmifajta előrelépés. 

Aztán látjuk, hogy Oroszország szervezi az Eurázsiai Gazdasági Uniót, 
képtelenek vagyunk az Oroszországgal való együttműködésre. Látjuk azt, ahogyan az 
arab országok, az Öböl-menti országok az afrikai együttműködésben élre törnek, 
tehát azt látjuk, hogy zajlik egy nagy, a regionális integrációk közötti globális verseny, 
és Európa azért, mert gyakorlatilag a saját problémáival van elfoglalva, képtelen arra, 
hogy egy eggyel magasabb szintű dimenzióban gondolkodjon, és lemaradunk ebben a 
világgazdasági versenyben. 

Ráadásul az Európai Unió valamilyen érthetetlen oknál fogva - inkább úgy 
mondom, hogy az európai uniós intézmények - folyamatosan blokkolják az Európai 
Unió bővítési politikáját. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy a következő 5 
évben nem lesz bővítés. Kíváncsi vagyok, hogy erre ki adott neki felhatalmazást? 
Tőlünk biztosan nem kapott erre felhatalmazást. Magyarország és még számos ország 
úgy gondolja, hogy az Európai Unió megerősítése csak úgy lehetséges, hogyha igenis, 
bővülünk, hogyha újabb és újabb országokat veszünk fel, ha megszüntetjük azt a 
teljesen irreális és irracionális állapotot, hogy a Nyugat-Balkán még mindig nincsen 
integrálva az Európai Unióba. Ez nekünk, magyaroknak különösen fontos, mert ha 
valaki, mi tudjuk, hogy milyen fontos az, hogy a Nyugat-Balkánon stabilitás meg béke 
legyen, és nem nehéz azt belátni, hogy a nyugat-balkáni stabilitáshoz és békéhez a 
leggyorsabban az európai és az euroatlanti integráción keresztül vezet az út. 
Valamiért ezt a bővítési politikát az Európai Unió szintén blokkolja, ami azt 
gondolom, hogy nemcsak biztonsági, hanem gazdasági károkat is okoz az Európai 
Uniónak. 

Aztán itt van az energia kérdése. Sokat vitatkoztunk arról, hogy akkor a Déli 
Áramlat az jó megoldás-e Magyarország energiabiztonsága szempontjából vagy sem. 
Még emlékszem arra is, hogy voltak itt olyan vélemények, amelyek azt mondták, hogy 
egyedül a magyar külügyminiszter nem tudott arról, hogy lemondták ezt a projektet, 
ezért le kell mondania, by the way, az is itt hangzott el. Aztán kiderült, hogy egyetlen 
ország sem tudott arról, hogy végül is Oroszország úgy döntött, hogy a Déli Áramlat 
megépítése lemondásra került. De ez egyértelmű, hogy miért történt. Azért, mert az 
Európai Bizottság és egyes barátaink nagyon komoly nyomást gyakoroltak ránk, akik 
ennek a részesei lettünk volna, hogy ne építsük meg a Déli Áramlatot, mondván, hogy 
az ellentétes az európai érdekekkel és értékekkel, merthogy nem kifizetődő 
gazdaságilag és elkerüli Ukrajnát. 
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Ehhez képest mit látunk? A Gazprom, az E.ON, az OMV meg a Shell 
megállapodást köt arról, hogy az Északi Áramlat gázvezeték kapacitását 
megduplázzák, ami halkan jegyzem meg: ugyanúgy elkerüli Ukrajnát, ugyanúgy 
gazdasági vállalatok közötti megállapodáson alapul, mint egyébként a Déli Áramlat 
projekt esetében ez így volt, és azt látjuk, hogy az Európai Bizottság a fülét-farkát 
behúzza ahelyett, hogy az egyenlő elbánás elve alapján, hasonlóképpen lépne fel, mint 
a Déli Áramlat ügyében. 

Tehát megint az a helyzet, hogy az egyáltalán reálisan felmerülő európai 
energiaügyi infrastrukturális beruházások esetében semmifajta közép-európai érdek 
nem kerül kalkulálásra, ennek nyomán sajnos, Közép-Európa energiabiztonsága 
tekintetében az elmúlt egy-másfél évben előrelépés helyett visszalépésről 
beszélhetnénk, hogyha egyébként Magyarország és Szlovákia nem tudta volna 
összekötni a gázvezeték-rendszerét, amellyel egyébként a Közép-Európa számára oly 
fontos észak-déli összeköttetések egyetlenegy előrelépését tudta produkálni. 

Így érkezünk el a harmadik ponthoz, ami a keleti szomszédságunk, Ukrajna. 
Lássuk be, hogy amióta legutoljára találkoztunk, Ukrajnában a helyzet nem javult. 
Voltak olyan időszakok, amikor úgy tűnt, hogy a helyzet stabillá válik, de 
összességében nem javult a helyzet. Ugyanúgy háború van Ukrajna keleti, dél-keleti 
részén, és lássuk be, hogy az Európai Unió által elfogadott szankciók jók voltak arra, 
hogy gazdasági károkat okozzanak Oroszországnak, gazdasági károkat okozzanak 
Európának, gazdasági károkat okozzanak Ukrajnának, és semmivel se vigyenek 
minket közelebb a minszki megállapodások betartásához. 

Tehát a helyzet ma az, hogy semmivel sem vagyunk közelebb a minszki 
megállapodások betartásához, mint voltunk korábban. Egy dolog történt: 
odakötöttük magunkat, hogy csak akkor lehet előrelépés szankciós rezsim esetében, 
hogyha teljes mértékben mindenki - hangsúlyozom: mindenki - betartja a minszki 
megállapodásokat, de ehhez nem vagyunk közelebb. Egy dolog viszont egészen 
biztosan megtörtént: óriási károkat tudtunk okozni Oroszországnak is, ez kétségtelen, 
de ugyanígy Európának is. Csak Magyarország esetében az elmúlt két évben 3 
milliárd dollárnyi exportkiesést okoztak a szankciók és az embargós intézkedések 
Oroszország irányába. 3 milliárd dollárt, ami makrogazdasági adat, de ez a magyar 
vállalatok szintjén csapódik le. 3 milliárd dollár veszteség. 

Ezért én azt gondolom, hogy Ukrajna területi integritása és szuverenitása 
mellett határozottan ki kell állni. Ki kell állni persze a minszki megállapodások 
végrehajtása mellett is, de engedtessék meg nekünk az, hogy igenis, legitim vitaként 
tekintsünk arra, hogy legalább az asztalra lehessen tenni, hogy ez kinek, milyen 
károkat okoz.  

A negyedik és ötödik ügy a bevándorlás és a terrorfenyegetettség. Azt 
gondolom, hogy az Európai Unió képmutató, önsorsrontó és alkalmatlan politikája a 
bevándorlási hullám esetében csúcsosodik ki. Ugyanis itt egy látványpékség, 
ugyanakkor egy ostoba vita is zajlik, mert olyan dolgokat tüntetünk fel potenciális 
megoldásként, amelyek nemcsak hogy jogsértőek meg végrehajthatatlanok, de 
egészen biztosan nem visznek minket közelebb a megoldáshoz. Ráadásul zajlik itt egy 
ostoba vita Európában a párizsi terrorcselekmények után. Ez az ostoba vita arról szól, 
hogy vajon, növeli-e a kontinens terrorfenyegetettségét az a tény, hogy napi szinten 3-
5-10 ezer ember érkezik az Európai Unió területére úgy, hogy nagy részükről nem 
tudjuk, hogy ki és miért jön. 

Szerintem ez egy ostoba kérdésfelvetés, hogy ez növeli-e a 
terrorfenyegetettséget meg a biztonsági kockázatot vagy nem, mert persze, hogy 
növeli. Ilyenkor jön a képmutató kritika, hogy Magyarország egyenlőségjelet tesz a 
terroristák és a bevándorlók közé, ami hazugság, nem így van, mert nyilvánvalóan 
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nem minden bevándorló terrorista. De hogy a terrorszervezeteknek jelent az 
lehetőséget, hogy napi szinten 3-5-10 ezer ember alapvetően kontrollálatlanul és 
ellenőrizetlenül belép az Európai Unió területére, szerintem, aki erre nemmel 
válaszol, az nem ebben a világban él. 

Tehát azt gondolom, hogy az Európai Unió ezzel a képmutató magatartásával 
teljesen védtelenné tette a kontinenst. Ráadásul a kötelező kvóta bevezetésével egy 
olyan szánalmas vitát folytattunk le, amely vita alatt, amely 120 ezer ember 
újraelosztásáról szólt, több mint 120 ezren jöttek be az Európai Unió területére, tehát 
az egész dolog úgy nonszensz, ahogy van. Az egész betelepítési kvótáról szóló döntés 
elfogadhatatlan, végrehajthatatlan, teljes mértékben végrehajthatatlan és 
jogszerűtlen is, tekintettel arra, hogy az európai szabályok teljes felrúgásával történt. 

Ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy az Európai Bírósághoz fordul, mert 
azt gondoljuk, hogy nemcsak Magyarországnak, hanem egész Európának az az 
érdeke, hogy ez a kötelező betelepítési kvótáról szóló döntés egy pillanatig se 
maradjon hatályban.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Be kell tehát látnunk, hogy ma Európa védtelen, 
ezért Magyarország álláspontja egyértelmű, a magyar kormány álláspontja 
egyértelmű: Európát meg kell védeni. Európának képesnek kell lennie arra, hogy 
megvédje a külső határait. Világossá kell tennünk azt is, hogy minden nemzetnek, 
minden országnak joga, hogy döntést hozzon arról, hogy meg kívánja-e osztani a saját 
életét egy nagy létszámú, más típusú közösséggel, és bizony, ma már polgárjogot 
nyert az a vita, hogy vajon, az elmúlt években, évtizedekben a bevándorlók 
integrációja Európában sikeres volt-e vagy sem. Eddig erről nem volt szabad beszélni, 
ez egy szent tehén volt, én azt gondolom, hogy mára azonban világossá vált, hogy ez a 
vita ez minimum legitim.  

Engedjék meg, hogy itt kitérjek arra, tisztelt képviselőtársaim, hogy az elmúlt 
egy esztendő során Magyarországot méltatlan támadások érték, Magyarországot 
morbid vádakkal illették, és Magyarországnak igazságtalan kritikákkal kellett szembe 
néznie. Tisztelettel jelentem a Külügyi bizottság valamennyi tagjának, hogy mi ezeket 
a vádakat, kritikákat mind, egytől-egyig visszavertük és világossá tettük, hogy velünk, 
Magyarországgal, velünk, magyar emberekkel nem lehet szórakozni, mert ha valaki 
szórakozik velünk, akkor annak visszaverünk. És én pontosan tudom, hogy egy 
korábbi külpolitikai megközelítés meg egy még valószínűleg most is létező 
külpolitikai iskola szerint, ha Magyarországot támadják, ha Magyarországot vádolják, 
akkor a helyes külpolitikai magatartás az, hogy vagy bekúszunk az asztal alá, vagy 
elnézést kérünk, de legalábbis lógó orral elhagyjuk a termet. 

Na most, szeretném jelezni, hogy ennek vége van. Tehát amíg ez a vezetés 
vezeti a Külügyminisztériumot, amíg ebben a megtiszteltetésben van részünk, addig 
egészen biztosan vissza fogunk verni, vissza fogunk vágni mindenkinek, aki 
Magyarországgal próbál szórakozni vagy Magyarországot próbálja méltatlan vádakkal 
illetni. 

Azt gondolom, hogy nekem, mint Magyarország külügyminiszterének az a 
kötelességem, hogy megvédjem Magyarországot minden esetben, és hogyha 
Magyarországról nem méltóképpen beszélnek, akkor azt kérjem ki. És bármennyire is 
vannak olyan - hogy is mondjam - inspirációk, hogy húzzuk össze magunkat vagy ne 
szóljunk vissza, hogyha az osztrák kancellár fasisztázik vagy hogyha a román 
külügyminiszter autistázik, de a helyzet az, hogy hiába osztrák kancellár valaki, nem 
engedheti meg magának, hogy Magyarországot fasisztázza, és hiába román 
külügyminiszter valaki, nem engedheti meg magának, hogy Magyarországot 
autistázza. 
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Mi egy olyan nemzet vagyunk, akik tiszteletet érdemlünk, és ezt a tiszteletet 
meg is követeljük, persze, meg is adjuk, és azt szeretném önöknek mondani, hogy 
mindazok a kritikák meg okoskodások, amelyek arról szólnak, hogy nem így kellene 
ezt csinálni, meg békésebbnek kellene lenni, ezek csak inspirációt jelentenek nekünk 
arra, hogy még keményebbek legyünk a jövőben. 

Azt is szeretném önöknek elmondani, hogy a jövőben is ugyanúgy be fogjuk 
rendelni a nagyköveteket, hogyha a küldő ország minket méltatlan kritikával illet. De 
nem hobbiból meg nem sportból csináljuk ezt, meg nem azért, hogy szórakozzunk, 
hanem azért, mert ez a dolgunk, mert a magyar nagykövetet ugyanúgy berendelik, ha 
fele vagy negyed olyat mondunk egy másik országról, és ugyanúgy be fogom küldeni a 
saját nagyköveteinket a fogadó ország külügyminisztériumába, hogy vigyék be a 
tiltakozó jegyzéket, hogyha onnan méltatlan kritika ér minket. Nem hobbiból, nem 
szórakozásból, hanem mert ez a dolgunk. A magyar diplomáciának az a dolga minden 
esetben, hogy a magyar érdekeket képviselje, és képviselje a magyar érdekeket, és én 
azt gondolom, hogy ebből a szempontból a magyar diplomácia az elmúlt időszakban 
jól vizsgázott. 

Azt is szeretném még önöknek itt elmondani a vége felé, hogy szánalmasnak 
tartom azt az európai politikai vezetői viselkedést, ami az oldalazásban merül ki, 
amikor arról van szó, hogy akkor most az elmúlt fél év tapasztalatai alapján mi a jó 
válasz a bevándorlásra, mert tényleg szánalmas nézni azt, ahogy valakik szárnyas 
kapukról meg határra épített technikai akadályról beszélnek, ahelyett, hogy nevén 
neveznénk a dolgokat. Belátták, hogy kell kerítést építeni annak érdekében, hogy a 
bevándorlók ezreinek, tízezreinek kontrollálatlan bevándorlását megakadályozzák. 
Lehet szárnyas kapukról beszélni, lehet technikai akadályokról beszélni, lehet 
oldalazni, de mindenki látja, hogy a helyzet az, hogy amit Magyarország az elmúlt fél 
évben képviselt, az a helyes politika, azt kell Európának követnie. 

Szeretném az önök figyelmét felhívni egy óriási veszélyre, amiben majd kérem 
is a Külügyi bizottság tagjainak együttműködését, hogy együtt küzdjünk ellene, ez 
pedig az, hogy a bevándorlásnak nemcsak biztonsági kockázatai vannak, hanem 
nagyon komoly gazdasági kockázatai és gazdasági veszélyei. Az elmúlt napokban, 
hetekben felütötte a fejét az a hír, amely szerint egyesek mini-Schengent terveznek. 
Most szeretném jelezni, hogy a schengeni övezet felbomlása vagy szűkebbre húzása az 
Magyarországnak katasztrofális gazdasági károkat okozna, merthogy a 
Magyarországon termelő vállalatok döntő többsége számára az időbeli 
kiszámíthatóság az első számú szempont, az első számú szempontok között van.  

Amennyiben a schengeni zóna összeomlik, és amennyiben újra ellenőrzés lesz 
a belső határokon, akkor bizony, az Magyarország számára nagyon komoly gazdasági 
károkat fog okozni, hiszen egy nagyon komoly gazdasági versenyképességi 
tényezőnket fogjuk elveszíteni. Ezért is visszautasítjuk azokat a kezdeményezéseket, 
amelyek egy mini-Schengenre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a hírek szerint azt 
pont olyan országok hoznák létre, amelyek a legtöbbet kritizáltak minket azért, amiért 
megvédtük a schengeni zóna külső határát. Tehát - hogy is mondjam - etikailag, 
erkölcsileg is egy mindenképpen megkérdőjelezendő javaslatról van szó, ha 
egyáltalán ilyen javaslat van az asztalon. 

Ha megengedik, két kérdést meg is előlegeznék. Mindaz, amit elmondtam és 
mindaz, ami az elmúlt fél-egy évet uralta, van-e hatással Magyarország 
külkapcsolataira? Persze, hogy van. Okoz-e nehézségeket külkapcsolatainkban? Hogy 
ne okozna? De azt gondolom, hogy ha elszégyelltük volna magunkat és tudomásul 
vettük volna tétlenül a minket ért bírálatokat és vádakat, attól még nem szeretnének 
minket jobban, és attól nem lenne könnyebb a helyzetünk, és attól nem lenne jobb 
senkivel sem a kapcsolatunk, mert nem hiszem, hogy egy olyan országgal, ahol a 
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miniszterelnök vagy a kancellár fasisztáz minket, ott azon múlik a kapcsolat, hogy 
visszaszólunk-e vagy nem.  

Azt gondolom, hogy a magyar nemzeti érdekekért, a magyar nemzet 
tiszteletéért és büszkeségéért a jövőben is ki kell állni. Megmutatta ez az elmúlt fél-
egy esztendő azt is, hogy a visegrádi együttműködés erősebben működik, mint 
bármikor.  

A visegrádi együttműködésnek köszönhetően mondhatjuk ma el magunkról, 
hogy mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely képes volt megállítani a 
bevándorlási hullámot. Minden idők legjobb kétoldalú kapcsolatát ápoljuk 
Szlovákiával és Szerbiával, és igen, valószínűleg minden idők egyik legrosszabb 
kétoldalú kapcsolatát ápoljuk Horvátországgal és Romániával. Igen, minden 
bizonnyal mélyponton vannak a magyar-horvát politikai kapcsolatok. De még egyszer 
jelzem: ha nem folytatnánk határozott külpolitikát, ez ugyanígy lenne.  

Ugyanígy lenne, csak sokkal rosszabb helyzetben lennénk. Mert nem akarok 
óvodás terminusokat idehozni, de egyik esetben sem mi kezdtük. Nem mi álltunk ki 
és nem mi kezdtük bírálni a volt román miniszterelnököt. Nem mi álltunk ki, és nem 
mi kezdtük képtelen vádakkal illetni Ausztriát! Nem mi álltunk ki és nem mi kezdtük 
el megkérdőjelezni a horvát bevándorlási részlegek működésének módját. Onnan 
érkeztek méltatlan kritikák. És szégyellném magamat, ha ezekre nem úgy 
válaszoltunk volna, ahogy válaszoltunk. 

Nos, tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, hogy az elmúlt fél-egy esztendő 
azt mutatta meg, hogy ha egy ország nem képes olyan külpolitikát vinni, amely a 
nemzeti érdekérvényesítésre épül, akkor könnyen bajba kerülhet, és azt tudom 
önöknek mondani, hogy mivel ezek a kihívások, amelyeket itt felsoroltam, 
valószínűleg a jövőben még egy darabig velünk maradnak, ezért arra lesz szükség, 
hogy hasonlóan kemény és hasonlóan határozott külpolitikát vigyünk annak 
érdekében, hogy a nemzeti érdekeket érvényesíteni tudjuk. Minden egyéb konkrét 
ügyben állok tisztelettel az önök rendelkezésére. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Tisztelt Bizottság! A frakcióknak 

adnám meg először a szót. Tessék! 

Kérdések 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Más kérdésekkel készültem, de ahogy 
szervezték ezt a mai bizottsági meghallgatást, illetve a miniszter úrnak ez a lendületes 
fölvezetője arra inspirál, hogy eltérjek az előre elkészített kérdéseimtől. Azt kérném 
elnök úrtól, hogy legközelebb, ha egy év végi meghallgatása van egy miniszternek, 
akkor vagy a miniszter ne beszéljen fél órát vagy legyen egy kicsit több idő arra, hogy 
tudjunk hozzászólni, mert ha jól vettem ki a szavakból, akkor fél 4 és 4 között el kell 
induljon a miniszter úr.  

 
ELNÖK: Négykor. 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Akkor 4-kor el kell hogy induljon, és 

szerintem van annyi téma, ami talán annál többet ér, hogy egy órát beszélgessünk 
erről a kérdéskörről. 

Miniszter úr, ez egy nagyon lendületes kezdés volt. Látszik, hogy a lendület, az 
önbizalom hatalma. Sok esetben talán egy kicsit a nagyképűség is hatalmas ebben a 
történetben, miközben az eredmények meg nem jönnek. Tehát eközben pedig 
eredménytelenséget lehet látni. Ha értékelni kell és röviden valamennyire ezt az 
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elmúlt 1 évet, akkor lehetne úgy értékelni, hogy kocsmai stílus jellemzi a 
Külügyminisztérium működését, az összeférhetetlenség és az eredménytelenség.  

És amikor ön arról beszél, hogy a nemzeti érdekeinket hogyan kell 
érvényesíteni, akkor ön valamit félreért. Szerintem az önök politikája pont a nemzeti 
érdekérvényesítő képességünket csökkenti drasztikusan. Az, amit önök csinálnak, 
nem arról szól, hogy hogyan lehet Magyarországért kiállni, senki nem azt vitatja, 
miniszter úr, hogy Magyarországnak nem kell kiállnia a jogos érdekeiért, az igazáért. 
Én magam is több olyan nyilatkozatot tettem az elmúlt 1 évben, amikor igaztalanul, 
valótlanul kritizálták Magyarországot. 

Ezek olyan miniszterelnökök vagy külügyminiszterek voltak, akik a baloldali 
pártcsaládhoz tartoznak, ettől még több kérdésben nem volt nekik igazuk. De ez nem 
azt jelenti, hogy ebben a stílusban kell ezeket a kritikákat visszautasítani. 

Ez egy kocsmai, alpári stílus. És önnek el kell döntenie azt, hogy továbbra is a 
Fidesz szóvivője akar lenni vagy Orbán Viktor pitbullja vagy pedig a Magyar 
Köztársaság, Magyarország külügyminisztere. Szerintem ez nagyon nagy különbség a 
kettő között. Lehet udvariasan, kulturáltan, intelligensen, ámde határozottan és 
keményen visszautasítani ezeket a bírálatokat. Szerintem az nem viszi előre 
Magyarország ügyét, ha mindenkivel összeveszünk a környezetünkben, mert később 
úgymond megfizettetik velünk ezeket a mostani csatákat még akkor is, ha egy-egy 
ilyen kisebb konfliktusban, csatában adott esetben a magyar kormánynak van teljes 
mértékben igaza.  

Ön szóba hozta ezt a Déli Áramlatot, hogy önnek le kell-e mondani, amikor 
tudott-e róla vagy nem, de ha már szóba hozta, hadd mondjam azt, hogy még arra is 
emlékszem, amikor a Déli Áramlat miatt a Magyar Szocialista Párt kormányának 
magyarázkodnia kellett Washingtonban, mert a Fidesz olyan erővel támadta ezt a 
megállapodást. Nekem személyesen is kellett az amerikai külügyminisztériumban ez 
ügyben magyarázkodni, mert Németh Zsolttal kezdődően nagyon sokan ezért 
kritizálták az akkori magyar kormányt, most meg azt halljuk, hogy tulajdonképpen az 
ellenzék felelős azért, mert negatívan nyilatkozott erről a kérdésről. 

Tehát azt kérném, hogy ha ennyire érzékenyek az igazságra, akkor ne kettős 
mércével mérjenek itthon sem, különösen akkor ne, ha máshol is mindenkitől 
számon kérik ezt. Azt sem értem pontosan, miniszter úr, hogy az ön által elmondott 
viták, melyekre hivatkozik, ami az Európai Unióban történik, az mind - fölírtam 
magamnak - szánalmas, ostoba, gyerekes vita, az önök által generált viták meg mind 
legitim viták. Szerintem minden vita legitim. 

Lehet, hogy van, amiben nem értünk egyet az Európai Unióval, nem értünk 
egyet a partnereinkkel, de ettől még az a vita is legitim. Szerintem vigyázni kell azzal, 
hogy hogyan minősítjük ezeket, még akkor is, ha nagyon sok kérdésben valóban az 
Európai Unió rosszul működik vagy rosszul fogja meg ezeket a kérdéseket, ettől 
függetlenül azok a viták is ugyanúgy legitimek és érdemes is ezekre odafigyelni. 

A másik, hogy azt látom és egy kérdést hadd emeljek csak ki az 
eredménytelenség kapcsán. Önök folyamatosan arról beszélnek, hogy ez a keleti 
nyitás mekkora sikertörténet, hogy a kereskedőházak tulajdonképpen szárnyalnak, és 
eközben ha megnézzük a számokat, akkor az látszik, hogy akármit is csináltak az 
elmúlt másfél-két évben, a magyar külkereskedelem koncentrált maradt. Ugyanolyan, 
mint korábban volt. Több mint 80 százaléka a külkereskedelemnek az Európai Unió 
irányába bonyolódik Magyarországról.  

Ez azt jelenti, hogy nem sikerült tágítani ezt a fókuszt. Egyébként a célt 
helyesnek tartom, tehát jó lett volna, ha Magyarország ilyen szempontból tudja egy 
kicsit változtatni ezt az arányt, de alapvetően az látszik, hogy nincs bővülés ebben a 
tekintetben, olyan, ami nemzetgazdasági szinten is érdekes lehet. Azt látjuk, nemcsak 
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a kereskedelmi kapcsolatainkban, hogy miközben a kereskedelmi kapcsolataink 
bővülnek, nőnek az európai uniós tagállamok irányába, aközben a keleti irányba 
kevésbé, és ha megnézzük a politikai kapcsolattartást, akkor önök hihetetlen 
mennyiségű energiát - mondanám így utólag - pazarolnak arra, és felejtik el a nyugati 
relációt. 

A miniszterelnök arról beszélt, hogy a több Kelet nem jelenthet kevesebb 
Nyugatot. Szerintem ez egy jó szlogen, érdemes is eszerint működni, de megkértem a 
miniszter urat, hogy küldje el nekem az elmúlt időszakban, az elmúlt 1 évben - tavaly 
november 10 óta - szövetségeseinkkel megtartott kétoldalú találkozók számát, 
illetőleg amit a külügy vezetője is maga mögött tudhat.  

Ez EU-NATO-relációban azt jelentette, hogy a magyar miniszterelnök 6 darab 
kétoldalú találkozón vett részt a szövetségeseinkkel, 5 darab nemzetközi találkozó 
alkalmával bonyolított ilyen típusú kétoldalú megbeszélést, és vannak olyan országok, 
mint például Finnország, Norvégia, Spanyolország, az USA - hogy csak néhányat 
említsek -, ahol nem történt ilyen magas szintű kétoldalú találkozó. 

Eközben azt látjuk, hogy a keleti nyitás nem sok eredményt hozott. Megnéztem 
az első 40 legnagyobb kereskedelmi partner között 5 darab olyan ország van, amely - 
ha Japánt és Dél-Koreát is idesoroljuk, ami a keleti nyitás fókuszába tartozhat - ebből 
az 1-től 40-ig 2 darab ország van Szaúd-Arábia, és Egyiptom, amely idetartozik. 

Ha megnézzük egy kicsit a közelebbi térségeket, ahol önök mindig kiváló 
kapcsolatokat akarnak ápolni, illetőleg egy picit példaként tekintenek ezekre az 
úgynevezett irányított demokráciákra, mint Kazahsztán és Azerbajdzsán, Kazahsztán 
tekintetében 2008-ban 400 millió USA-dollár volt az exportforgalom, 2014-ben 167 
millió USA-dollár. Ez, ha jól számolom, kevesebb, mint a fele.  

Azerbajdzsán tekintetében 2008-ban 85 millió USA-dollár volt, most pedig 
2013-ban - nem találtam frissebb adatot - 67 millió USA-dollár. Ez sem növekedés, 
hanem csökkenés. Ennek kapcsán már csak azt nem érti az ember, hogy a baltás 
gyilkost hova engedték meg miért, ha még a gazdasági kapcsolatokban sem kaptunk 
vissza semmit sem cserébe ezért a gyalázatos cselekedetért. 

Tehát azt kell hogy mondjam, miniszter úr, és nem mennék bele a nagyon 
részletes további szakmai kérdésekbe az idő rövidsége miatt, és a többiek is biztosan 
akarnak kérdezni, de az intelligenciának, a visszafogottságnak, a szerénységnek 
ugyanolyan ereje tud lenni, mint a hangos kiabálásnak, miniszter úr. Éppen ezért én 
arra biztatom a külügyi vezetést, hogy ha a miniszterelnök ezt várja, akkor érdemes a 
miniszterelnöknek is elmagyarázni, hogy nem mindig ez a legcélravezetőbb, hogy 
mindenkinek beszólunk, mindenkit elküldünk a csudába, és tulajdonképpen ilyen 
világlehülyézési miniszterként működik a külügyminiszter, hanem sokkal inkább az 
észt, mint az erőt kell bizonyos kérdésekben használni a külügyi diplomáciában. 

Tehát én konklúzióként csak azt ismételném, hogy ez a stílus egészen biztosan 
nem segíti Magyarország nemzeti érdekeit. A számok, az eredmények, amit a 
miniszterelnök mindig mondott, hogy nem diplomatákra van szükség, hanem 
kereskedőkre, tehát tulajdonképpen porszívóügynökökre meg bibliaárusokra (Balla 
Mihály: Nem ezt mondta!), én azt gondolom, hogy ez egy téves kérdés. Szerintem lesz 
lehetőség vitatkoznunk erről.  

Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy van értelme változtatni ezen a külpolitikai 
orientáción, és szerintem nagyon rossz a konklúzió, amit levonnak belőle, mint a 
kisvasútból is, minél többet kritizálják Felcsúton, annál hosszabb ideig megy majd a 
kisvasút. Így se biztos, hogy jó irány az, hogyha minél többet kritizálják önöket azért, 
hogy nem jó ez az irány, nem jó ez a stílus, és még egyszer: sok esetben nem a 
tartalmat vagy a kiváltó okot kritizálnám, effektíve a magyar nemzeti érdek 
érvényesítését fogják gyengíteni azzal, hogyha ezt a külpolitikai stílust viszik tovább. 
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Tehát én arra biztatnám miniszter urat, hogy érdemes egy külpolitikai 
fordulatot végrehajtani egészen biztosan, és akkor hátha az eredmények is jönnek 
majd, nemcsak szájkaratéban leszünk marhára jók. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Egyetértek azzal a kritikájával, hogy meg kell 

őriznünk az eleganciát és a diplomáciához méltó stílust. Szerintem az Orbán pitbullja 
és a bibliaárusozás az nem feltétlenül fér bele ebbe a kategóriába. 

Hoffmann Rózsa képviselő asszony. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Nagyon rövid leszek. Jó napot kívánok, 

Miniszter Úr és Csapata! A Kereszténydemokrata Néppárt nevében szólok, és arról 
szeretném önt és a kormány külpolitikáját biztosítani, nemcsak a szövetségi hűség 
okán, hanem értékrendünkből kifolyólag, hogy nemcsak a Kereszténydemokrata 
Néppárt frakciója, hanem a teljes tagsága is egyértelműen támogatja azt a 
külpolitikát, amelyet ön visz, és amely Magyarország szuverenitásának és érdekeinek 
megvédéséről szól. 

Úgyhogy sok sikert kívánok ehhez a továbbiakban is, a miként meg a hogyan 
pedig azt hiszem, hogy minden nap az adott szituációtól függ. 

Kérdezni pedig azt szeretném, hogy miniszter úrnak mennyi információja van 
arról, hogy a parlamenti képviselők és más politikusok a legkülönfélébb nemzetközi 
szervezetekben hogyan tudják segíteni és segítik-e vajon ezt a külpolitikát. Az európai 
uniós képviselők nyilván szem előtt vannak, és az ő tevékenységük elég nagy 
nyilvánosságot kap, de ezen kívül itt van az Európa Tanács, az UNESCO, a NATO, az 
IPU, a Frankofón Parlamenti Közgyűlés, az OECD, és így tovább, amelyben mind-
mind ott vannak magyar politikusok, képviselők vagy szakemberek. Van-e erről 
információja miniszter úrnak vagy a Külügyminisztériumnak, hogy megteszünk-e 
minden tőlünk lehetségest annak érdekében, hogy Magyarországot megvédjük? És 
hogyha nem, akkor kérném is, hogy segítsék jobban a képviselők munkáját, hogy ezt 
megtehessék. 

Egy észrevételt szeretnék még tenni, aminek egyértelműen pozitív az előjele. 
Én magam mind a két nemzetközi szervezetben, amelyben igyekszem magamat 
maximálisan aktivizálni, azt tapasztaltam, részben szavakban kifejezett gondolatokra 
építve, részben metakommunikációkból, hiszen abból is sok mindent le tud az ember 
szűrni, pláne hogyha már megismeri ezt a nemzetközi képviselői kört meg a reakcióit, 
hogy lényegesen csökkentek a Magyarországgal szemben táplált averziók. Mintha 
nagyobb figyelem és tisztelet övezne bennünket, és akárhányszor sikerült 
megszólalnunk vagy megszólalnom Magyarország érdekeinek védelmében, nem 
mondtak már ellent, tehát figyelemmel hallgatták. 

Én a legutóbbi párizsi háromnapos bizottsági ülésről kifejezetten ilyen pozitív 
élményekkel jöttem haza, hogy egészen más volt a közérzetem ebben a nemzetközi 
körben, mint annak előtte. De mondjuk elég sok munkánkba telik, hogy felkészítő 
anyagokat beszerezzünk, és hogy olyan helyzetbe tudjuk magunkat hozni, hogy ott 
valóban naprakészen vagy percre készen tudjunk reflektálni vagy éppenséggel 
kezdeményezni, mert a legkülönbözőbb témákat előhozzák, még mindig napirendre 
tűzik itt-ott az esélyegyenlőséget, a vallásszabadságot, a sajtószabadságot és így 
tovább. Úgy látom, hogy ez nagyon komoly felkészülést igényel, persze el lehet ezeken 
az üléseken lenni csendben is, de azt hiszem, hogy a magyar kormánynak sem az az 
érdeke. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm a KDNP részéről Hoffmann Rózsának a hozzászólását. 

Vona Gábor, a Jobbik részéről. 
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VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Államtitkár Urak! Nagyon szépen köszönöm a szokásos beszámolót. Engedjék 
meg, hogy azért én is reagáljak még itt a szocialista képviselőtársamnak a 
hozzászólására, mert sok igazság volt abban, amit mondott, de azt gondolom, hogy 
túlságosan pártpolitikai, belpolitikai motivációjú volt a hozzászólása. Olyan sokat 
beszélünk a nemzeti minimumról, nagyon jó lenne, ha a jövő Magyarországának 
külpolitikája egy olyan kérdés lenne, amiről akár késhegyre menő szakpolitikai 
vitákat folytatunk, de nem árnyalná folyamatosan a belpolitikai nézetkülönbség, 
hanem megpróbálnánk valahogy, valamiképpen egységes álláspontot kialakítani. Úgy 
gondolom, hogy ez az előző hozzászólás nem ebbe az irányba vitt bennünket. 

A keleti nyitással kezdeném, hiszen ezt… (Dr. Hoffmann Rózsa: Mármint az 
enyém? - Mesterházy Attila: Szerintem az abba az irányba vitt.) Nem, én mondtam, 
hogy a szocialista képviselőtársam, remélem, hogy ezt Hoffmann Rózsa 
képviselőtársam nem vette magára. (Dr. Hoffmann Rózsa: Jó, csak szerettem volna 
tisztázni. Az előző hozzászólásról beszélt.) 

A keleti nyitásról szeretnék először beszélni, ugyanis azt is szóvá tette már itt 
az előttem felszólaló ellenzéki képviselőtársam - hogy legyen ez egyértelmű akkor 
most -, a keleti nyitás kapcsán a miniszter úr, a külgazdasági és külügyminiszter egész 
beszámolójában érezni lehetett, hogy a külügyekről beszél elsősorban, és a külügyben 
elért sikerekről vagy kudarcokról, ez ugye, nézőpont kérdése, a külgazdaságról szinte 
alig. Ez talán felfogható - nem akarok persze pszichologizálni - egyfajta ilyen látens 
vagy implicit beismerő vallomásként is, minthogyha a külgazdaságnak a sikereivel itt 
nem akart volna bennünket elkápráztatni miniszter úr, erről nem nagyon hallottunk. 

Én a keleti nyitás kapcsán is ezt fájlalom leginkább, hiszen a Jobbik talán az 
első politikai párt volt Magyarországon, aki a keleti nyitás fontosságát 
megfogalmazta, és azt érzem vagy azt látom, hogy a keleti nyitás politikai, kulturális 
értelemben nagyon sikeres, ezt én magam is tapasztalom, tehát nem mondanám azt, 
hogy egy kudarc, de külgazdasági szempontból magam is azt kell hogy mondjam, 
hogy sikertelen a keleti nyitás. Azok a kereskedőházak, amelyek megnyíltak, ezekről 
majd úgy tudom, külön vitát is fogunk folytatni, de bennem is van egyfajta félelem, és 
nagyon kíváncsian várom majd azt a külön vitát, amit bizottsági elnök úr megígért, 
mert minthogyha ott sem a nemzetgazdasági szempont érvényesülne, hanem inkább 
adott esetben bizonyos üzleti csoportoknak az érdeke. Nem állítottuk még a keleti 
nyitásban rejlő gazdasági lehetőséget a nemzetgazdaságnak az irányába.  

A másik az Európai Unió. A Jobbikot sokan szokták EU-szkeptikus vagy EU-
kritikus pártként aposztrofálni, néha bennem most már az euro-apokaliptikus érzések 
is felmerülnek, és ezt miniszter úr hozzászólása is erősítette. Én magam is nagyon 
nagy veszélyt látok a jelenlegi helyzetben. Úgy gondolom, hogy a migráció egy olyan 
pontot, egy olyan pillanatot hozott el Európa életébe, ami előbb-utóbb be kellett hogy 
következzen, de nem gondoltuk, hogy ilyen korán és ilyen nagy erővel fog 
bekövetkezni. 

Én azt érzékelem, azt látom, hogy a Nyugat-Európa és Kelet-Közép-Európa 
közötti amúgy is meglévő történelmi, politikai különbség ezt még inkább felerősítette, 
ahogy ez látható volt a különféle kormányok hozzáállásában, és minthogyha kezdene 
kirajzolódni egy olyan törésvonal, ami mentén a multikulturalizmus és a - nem tudok 
most erre jobb szót, elnézést, majd valaki biztosan kitalál egyszer erre egy terminus 
technicust - a monokulturalizmus összecsapása zajlana. 

Nyugat Európában hiába a Nemzeti Front franciaországi sikere vagy egyéb 
bevándorlásellenes pártok sikere, évtizedek óta, generációk óta a 
multikulturalizmusra építi a társadalompolitikáját. Igazából azt látom, hogy a kérdés 
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már nem az, hogy multikulturális vagy nem multikulturális, hanem az, hogy be lehet-
e rendezni egy multikulturális Európát. Tehát nekik már nincs választásuk. 

De nekünk itt, Kelet-Közép-Európában van választásunk, és amennyiben a 
kormány is úgy gondolja, ahogy én most ezt gondolom, hogy Magyarországnak igenis 
meg kell őriznie a monokulturális, keresztény európai magyar arculatát és ezt őrizni 
kell akár Nyugat-Európával szemben is, akkor ebben természetesen a Jobbikban 
partnerre fognak találni, és azt gondolom, hogy nemcsak a Jobbikban és nemcsak 
egymás között kell ebben partnerre találnunk, hanem a kelet-közép-európai 
együttműködést is erősíteni kell. El tudom képzelni azt, ha nem is rövid távon, de 
középtávon; akár egy kelet-közép-európai unió vagy valamilyen közösség 
megalakulása lehet éppen egy kétfelé szakadó vagy két irányba tartó jelenlegi Európai 
Uniónak az alternatívája.  

Többször szóba kerül az iszlamofóbia vagy az iszlám-keresztény vallás közötti 
konfliktus kérdése. Bármilyen furcsán hangzik, Magyarország ilyen monokulturális 
jellegének megőrzése segíthet bennünket abban is, hogy ebből a konfliktusból 
kimaradjunk. Ha Magyarországon az iszlám közösség létszámaránya megmarad azon 
a szinten, amiben most is van, és nem történik ebben a kérdésben nagyobb áttörés, 
mint ami Nyugat-Európában megtörtént, akkor Magyarország meg tudja őrizni azt a 
szerintem nagyon kényelmes és pozitív szerepét, amit most még úgy, ahogy őriz, hogy 
Magyarország az iszlám országokkal is pozitív viszonyt tud ápolni, kereskedni tud 
velük, gazdasági kapcsolatokat tud létesíteni.  

Amennyiben nem, akkor arra lehet számítani, tehát a migráció Magyarországot 
is érinti, akár a visszatoloncolás, akár a kvóták révén, akkor arra lehet számítani, hogy 
a magyar társadalmon belül az iszlamofóbia nőni fog, ez pedig meg fogja rontani a 
keleti nyitásnak különösen az iszlám országok irányába való lehetőségeit. 

Itt például szeretném újrahangsúlyozni a Jobbiknak azon álláspontját, hogy 
nagyon jó az aláírásgyűjtés, nagyon fontos az Európai Bírósághoz való fordulás, de mi 
úgy gondoljuk, hogy igenis szükséges egy nemzeti népszavazás megtartása a kvóta 
elutasítása ügyében. Amennyiben erre az Alaptörvény módosítására szükség van, 
akkor ezt tegyük meg. Mi be is nyújtottunk ezzel kapcsolatban már egy javaslatot.  

Úgy gondoljuk, hogy ez volna az a fajta érdemi válasz, ami Brüsszel számára is 
egyértelműsítené, hogy Magyarország sem a visszatoloncolásból, sem a kvótából nem 
kér, és én tudom, hogy erre a kormány azt szokta mondani, hogy a kormány 
álláspontja eddig is egyértelmű volt, hiszen a miniszter úr is többször elmondta, de 
nemcsak az önök kormányát, hanem majd a leendő, a Jobbik utáni kormányok kezét 
is szeretném megkötni abban az értelemben, hogy a kvóta vagy a visszatoloncolás 
nem Magyarország érdeke. Egy ilyen népszavazás a jövőre nézve is fontos volna, 
nemcsak a jelennek üzenne. 

Szeretném, ha miniszter úr arra adna majd valami útmutatást, hogy az orosz-
török konfliktusban, amit én az egyik legfontosabb konfliktusnak tartok vagy a 
legsúlyosabbnak, abban van-e a magyar kormánynak valamilyen álláspontja. 
Bizonyára van.  

Azt gondolom, hogy nekünk itt, Magyarországnak akár Fehéroroszországhoz, 
akár Kazahsztánhoz hasonlóan tudom, hogy a szocialista képviselőtársaim ilyenkor a 
fejüket fogják, ha ezeket az országokat említjük -, de ezek az országok mégis 
bejelentkeztek valamiféle békítő szerepébe. És azt gondolom, hogy Magyarország 
ugyanúgy megtehetné ezt a lépést, hiszen számunkra mind Oroszország, mind 
Törökország kulcsfontosságú partner. Milyen szép lenne, ha Magyarország vagy 
Budapest fölkínálná a lehetőséget arra, hogy ez a két nagyhatalom itt, 
Magyarországon, Budapesten próbáljon valamiféle közös álláspontot találni és 
Magyarország feltűnne a párbeszéd ügyvivőjeként.  
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Zárásképpen, miniszter úr, engedje meg, hogy a stílusról egypár mondatot én 
is mondjak. Nekem nagyon imponál az, amikor a magyar külpolitika erős, határozott 
és az őt ért támadásokat kivédi, de bennem is van egy olyan érzés, hogy picit mint ha 
beleszeretett volna a miniszter úr ebbe a szerepkörbe, és már sokszor akkor is 
gyakorolná, amikor nem is biztos, hogy kell. Van az a gerillatípus, amikor zörög a 
bokor, abba belelövünk és akkor megnézzük, hogy barát volt-e a vagy ellenség. De 
egyébként ezt természetes folyamatnak tartom, hiszen az elmúlt huszonegynéhány 
évben, különösen a szocialista kormányok idején pont az ellenkezőjét tapasztaltuk. 

 Tehát olyan volt, mint egy fazékon a fedő, folyamatosan gyűlt bennünk az 
indulat meg a visszavágás kényszere, hiszen a szocialista kormányok mindig a 
merjünk kicsik lenni politikája alapján erről bennünket leszoktattak, és lehet, hogy 
most túlkompenzálás a jelenlegi kormány részéről is, és kell valamennyi idő, amíg 
beáll az arany középút, és meg tudjuk különböztetni azt a helyzetet, amikor 
udvariasabban és azt a pillanatot, amikor adott esetben határozottabban vagy 
keményebben kell odalépni.  

Én is azt javaslom a miniszter úrnak, hogy azt tényleg nem érdemes firtatni, 
hogy ki kezdte a balhét, ha szabad így fogalmaznom, de lehet, hogy jó, ha mi kezdjük 
a békülést adott esetben vagy mi teszünk olyan gesztusokat, olyan jeleket küldünk, 
olyan jelzéseket küldünk a környező országok felé - gondolok különösképpen a kelet-
közép-európai országokra -, akár Horvátország vagy Románia irányába, amivel 
egyrészt számukra is meg Európának is azt tudjuk mutatni, hogy Magyarország kész a 
párbeszédre. Én ilyen jeleket ritkábban láttam.  

Fontos megkülönböztetni az adott kormányokat az ott élő társadalomtól vagy 
az ott élő nemzettől. Nem hiszem, hogy mi a horvát emberekre haragudnánk, a horvát 
kormánnyal vannak problémáink, ezt, ha kérhetem, miniszter úr, jobban 
hangsúlyozzák a jövőben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom magamnak a szót. Tisztelt Bizottság! 

Alelnök Úr! A Fidesz részéről néhány gondolat. Úgy gondolom, hogy a 2015. év a 
magyar külpolitikában mindenképpen egyfajta konszolidációnak tekinthető. 
Konszolidáció a diplomácia mint ágazat feladatait illetően is. Azt hiszem hogy 
nemcsak és nem elsősorban a külgazdasági eredmények miatt beszélt a miniszter úr 
alapvetően hagyományos diplomáciai összefüggésrendszerben, hanem azért, mert 
úgy látom, hogy megtalálta a helyét az ágazat, és ez mindenféleképpen a nemzetközi 
kihívásokkal is összefüggésbe hozható. 

Konszolidáció néhány kulcsviszonylat tekintetében is, hiszen most értünk haza 
Amerikából. Azt gondolom, hogy az elmúlt esztendő látványosan elhozta az amerikai 
viszonylatnak a kiegyensúlyozottabbá válását - gondoljunk csak a goodfriendi időkre - 
’13 vége felé, és szervezeti és személyzeti értelemben is úgy látom, hogy a 
minisztérium kezd kiegyensúlyozottabb stabil jelleget ölteni. 

Mindezzel együtt, tisztelt miniszter úr, azt gondolom, hogy eljött a koncepció 
megalkotásának időszaka, hiszen valóban egy teljesen új külpolitikai környezetben 
vagyunk. Beszéltünk már a koncepcióalkotás igényéről a nagyköveti meghallgatás 
alkalmával is, tekintettel arra, hogy 2014-ben külön külpolitikai programot nem 
sikerült alkotni.  

De emlékeztetnék arra, hogy 2011 decemberében alkotta meg a 
Külügyminisztérium az utolsó koncepcióját: A magyar külpolitika az Európai Unió 
elnöksége után címet viselte ez a dokumentum. Ezt 2011 decemberében mutatta be, 
pontosan 4 évvel ezelőtt Martonyi János külügyminiszter úr ebben a teremben. A 
külpolitikának ciklusa is a 4 év, de azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben 
különösen indokolt lenne a megváltozott körülményekre való tekintettel azokat a 
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gondolati elemeket is, amelyeket részben itt most miniszter úr is fölvázolt, egy 
koncepció megalkotását elkezdeni.  

A kérdéseim 4 konkrét és érzékenyebb viszonylatra irányulnának. Miniszter úr 
mielőtt belépett a terembe, azelőtt találkoztunk a nagyköveti meghallgatás egyik 
résztvevőjével, a finnországi és észtországi nagykövetjelölt úrral, aki most is 
közöttünk van, és említette azt is, hogy innen a reptérre, Tallinba fog menni.  

Az első kérdésem az lenne, hogy az a munka, amit az elmúlt időszakban azon a 
területen végzett, hogy mérlegeli a tallinni követség újranyitásának lehetőségeit, hol 
tart. Van-e esetleg valami olyan fejlemény, amit itt az út előtt meg szeretne osztani a 
Külügyi bizottsággal? Két éve húzódik immáron a tallinni újranyitás lehetőségeinek 
vizsgálata. Hol tart ez a munka, miniszter úr? Ez lenne az első kérdésem. 

A második érzékeny viszonylat, amire szeretnék rákérdezni, Németország. 
Németország az elmúlt esztendők során folyamatosan úgy szerepelt a külpolitikai 
diskurzusban, hogy összhangot kell teremteni a magyar és a német külpolitikai 
törekvések között, mert erre reális lehetőség van. 

Szemmel láthatóan a kvótakérdésben mintha távol kerültek volna a magyar és 
a német álláspont súlyponti elemei, és úgy vélem, hogy azt a veszélyt hordozza 
magában ez a nézetkülönbség, hogy egyfajta diplomáciai feszültséget eredményezhet 
a magyar-német kapcsolatokban. 

Az lenne a kérdésem, miniszter úr, hogy mi a feszültség megelőzésének, 
kezelésének a módja jelenleg Németország irányába. 

A harmadik viszonylat, amire szeretnék rákérdezni, az Törökország. 
Törökországgal kapcsolatban már Vona Gábor is feltett egy kérdést. Érzékelhető, 
hogy Törökország számára, mint az iszlám demokráciának a zászlóvivője számára egy 
kulcsfontosságú kérdés, hogy az új világrendben lehet-e egy iszlám állam 
demokratikus és lehet-e egy demokratikus állam iszlám. És minthogyha valami szőr 
került volna a hurkába (Derültség.), tehát minthogyha valami félreértés lenne 
Törökországban (Vona Gábor: De nem disznó hurka, ugye?) afelől, hogy mi mit 
gondolunk az iszlámnak a jövőbeni helyéről.  

Én azt gondolom, hogy ezt a miniszterelnöknek az ENSZ Közgyűlés előtt 
elmondott beszéde megpróbálta tisztázni, hogy mi mit gondolunk az iszlámról, az 
iszlám és kereszténység, az iszlám és Európa viszonylatában, de mégiscsak azt a 
kérdést kell feltennem, hogy tudjuk-e, és milyen módon tudjuk Törökország 
összefüggésében világossá tenni azt, hogy itt valami félreértésről lehet szó, 
Magyarország számára az iszlám semmiféleképpen nem ellenség.  

Az utolsó viszonylat pedig, amire szeretnék rákérdezni, az Szlovákia, és 
érintette is miniszter úr az expozéja során, hogy Szlovákiával történelmi maximumon 
vannak a kapcsolataink. Ennek az összefüggésében szeretném feltenni azt a kérdést, 
hogy ugyanakkor a nemzetpolitika vonatkozásában most Szlovákiában egy olyan 
intézkedésnek az előkészítése van gyakorlatilag végső stádiumban, amelynek a 
keretében 260 magyar kisiskolából 130-at Szlovákia be kíván zárni, tekintettel arra, 
hogy a gyerekek, a magyar gyerekek létszáma nem éri el a szükséges 12 főt. Ez 
természetesen minden iskolát érint Szlovákiában valamilyen mértékben, de 
kiemelten, hangsúlyosan érintené a magyar iskolarendszert, amely azt gondolom, 
hogy a szlovák nacionalisták számára - akik még nem tűntek el Szlovákiából - 
mindenféleképpen egy eléggé jelentős győzelem lenne, hogyha egy ilyen lendületet 
sikerülne adni a szlovákiai magyarság asszimilációjának ennek az intézkedésnek az 
elfogadásával. 

Tisztelt Bizottság! Miniszter Úr! Felhívnám a figyelmet arra, hogy Orbán 
Viktor, amikor a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülésén felvetődött ez a kérdés, 
azt a bejelentést tette, hogy ő készen áll arra, hogy a magyar kisiskolák finanszírozását 
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a magyar kormány felvállalja. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős döntés a 
magyar kormány részéről. Azt szeretném kérdezni, miniszter úr, hogy tudunk-e a 
valóban látványosan javuló magyar-szlovák viszonylatban a nemzetpolitikának ebben 
a kiemelt kérdésében valamifajta megoldásra számítani, mert azt gondolom, hogy 
nincs jó magyar-szlovák viszony felvidéki magyar kisiskolák nélkül. Azt gondolom, 
hogy ezt a kijelentést megengedhetjük magunknak, és az lenne a javaslatom, 
miniszter úr, hogy erre az elkövetkezendő időszakban fordítsunk kiemelt figyelmet. 

Tisztelt Bizottság! Vannak még képviselői kérdések is. Szelényi Zsuzsának 
adom meg a szót, aztán pedig alelnök úrnak, Gyöngyösi Mártonnak. 

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Szeretek ebbe a 

bizottságba járni, itt mindig olyan jó hangulat van. (Derültség.) Legalábbis amikor 
jövök, akkor mindig nagyon szórakoztató. (Mesterházy Attila: Csak a te kedvedért! 
Derültség. - Vona Gábor: Milyen lehet a többiben!) Nagyszerű! 

Azzal indította miniszter úr az előterjesztését, hogy Európában minden 
megváltozott, és én ezzel teljes mértékben egyetértek. Sőt azzal is, hogy másfajta 
külpolitikára van szükség, mint ami eddig volt.  

Azt mondta ezután, hogy Európa képtelen volt választ találni a különböző 
krízisekre, mindenekelőtt a legfrissebbre, a legnagyobbra, a menekültkrízisre. Azért 
jó, hogyha ebben a körben, amikor itt külpolitikai szakemberek ülnek egy teremben, 
akkor tudatosítjuk, hogy olyan nincsen, hogy Európa. Európa, az Európai Unió 28 
országból áll, és mindannyian tudjuk, hogy ez egy tökéletlen Unió, abban az 
értelemben, hogy a legfontosabb kérdések mindig a tagállamok együttműködésén 
dőlnek el. Ez különösképpen így van az elmúlt években. Lehet, hogy amikor mi még 
nem voltunk a tagjai, akkor másképp néztek ki a dolgok, van arról sokfajta fejtegetés 
és elemzés, hogy az a nemzetállami attitűd, az a dominancia, ami ma jellemzi az Unió 
működését, nevezetesen hogy nagy robusztus struktúrák, standard koalíciók már 
nincsenek, hanem minden ügyben egyeztetni kell, ehhez hozzájárult az is, hogy 
többek között Magyarországot - sok-sok más országgal együtt - felvette az Unió a 
tagjai közé tíz éve, és nálunk a nemzeti érdeknek egyfajta, bizonyos értelemben 
másfajta megközelítése van. Tehát mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy ez a kultúra 
megváltozott, és hogy ma minden egyes fontos politikai kérdésről külön egyeztetni 
kell a 28 ország vezetőinek, nyilván ön is ennek a folyamatnak a részese. 

Nincsen közös külpolitika, nincsen közös határőrizet, nincs közös védelmi 
politika, nincs közös menekültpolitika, nincs közös bevándorlás-politika. Ezek a 
dolgok értelemszerűen kockázatot jelentenek akkor, amikor váratlanul és az elmúlt 
évek, amire ön is utalt, több olyan Európán kívüli konfliktusba beemelték a mi 
kontinensünket, amelyeket ez a szervezet ebben a formájában valóban nem tudott 
megoldani. 

De ez nem azért van, mert Európa valami tőlünk kívül álló dolog, nem teljesít 
jól, hanem azért, mert a struktúra, aminek mi is a részesei vagyunk, pillanatnyilag 
alkalmatlannak tűnik arra, hogy ilyen típusú kihívásokat kezeljen. 

A magyar kormányzat ebben az elmúlt fél évben nagyon határozott, 
mondhatni: emblematikus lépéseket tett külpolitikai értelemben. Nem kívánok 
beszélni az ilyen blame game-ről és egyebekről, ami szerintem nagyon rossz dolog 
akkor, amikor pontosan ebben a struktúrában azért egy érzékeny bizalmi háló, 
amiben manőverezni kell. Erről már többen is beszéltek itt, a bizottságban. Szerintem 
az nagyon rossz ötlet, hogy kormányközi szinten blame game-et játszani. Tehát 
szerintem egyszerűen sokkal nagyobbak a kockázatok, mint a belpolitikában, úgyhogy 
ezt mindenképpen egy rossz stratégiának tartom. 
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De nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy mindenekelőtt a kerítés, 
másrészt pedig a kvótaügyben tanúsított magyar álláspont az a két emblematikus 
dolog, ami bizonyos értelemben azt a fajta határozottságot, amiről ön is beszélt, 
megjelenítette. 

Én azt gondolom, hogy ezekről érdemes vitatkozni. Mindenképpen határozott 
kezdeményezések ezek, bizonyos értelemben nagyon férfiasak, ahogy ön is, meg 
többen is itt ma erre utaltak, de vajon, tényleg célravezetők-e? Tehát például 
nyilvánvaló módon nem oldották meg a menekültválságot. Magyarországra most 
éppen nem jönnek menekültek, de tudjuk, hogy egyébként az európai kontinensre, az 
Unióba folyamatosan, lényegében az ősznek megfelelő számban, talán egy árnyalattal 
kevesebb bevándorló, menekült, migráns - kinek hogy tetszik - érkezik. Tehát Európa 
közepéről nem lehet megoldani egy olyan típusú konfliktust, ami külső területről 
érkezik, ezért én azt gondolom, hogy a kerítés nem védte meg Európát a magyar 
kerítés, sőt bizonyos értelemben kontraproduktív, tehát az, hogy két Schengen-ország 
között, Ausztria és Szlovénia között most éppen kerítés épül, szerintem az elég drámai 
fejlemény a tekintetben, hogy most ezt sikeresnek vagy nem sikeresnek mondhatjuk. 

Az antikvóta-koalíció megint csak egy nagyon fura dolog. Nyilvánvaló már jó 
ideje, hogy ezt a kvótakérdést azért máshogy kell kezelni, menedzselni, mert kell hogy 
legyen bizonyos fokú konszenzus egy-egy döntés mögött. (Vona Gábor távozik az 
ülésteremből.) 

Ezért aztán szerintem semmi mást nem jelent ez a javaslat, eredetileg is azt 
jelentette, szimbolikus az együttműködésre, szolidaritásra vonatkozó javaslat. 
Megintcsak azt gondolom, hogy magyar attitűd, és az, hogy az Unió életében először 
egy többségi döntéssel szemben belső koalíció jött létre, az rendkívül kockázatos. 
Nevezetesen életre hív egy olyan kelet-nyugati határvonalat az Unión belül, amire 
szerintem nem volt példa azóta, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz.  

Szóval azt gondolom, hogy ez mindegyik a hazardírozás kategóriájába tartozik, 
de igazából kíváncsi is vagyok, hogy a jövőt illetően ön erről hogyan gondolkodik. Az 
egyik kérdésem az, hogy először is a kvótaüggyel szemben mi a magyar kormány 
alternatív javaslata.  

Tehát azzal szemben. És akkor nem a kerítésre meg a külső határok védelmére 
vagyok kíváncsi, hanem a kvótaproblémával szemben mi Magyarország javaslata. 
Erről én még nem hallottam egyelőre semmit. 

A másik kérdésem. Nyilvánvalóan a schengeni országokban a határ 
megerősítése ahhoz a feszültséghez, amire ön is utalt a Balkánon, hozzájárul. 
Magyarország, amely a balkáni politikában stratégiai fontosságot tulajdonított 
magának mindig, azt gondolom, hogy ez a kormány is ezt teszi. Akkor hogy tekint 
erre a helyzetre és milyen megoldási javaslatai vannak arra, hogy a balkáni feszültség 
ne legyen mondjuk egy ponton túl veszélyes? Tudjuk, hogy ez valóban milyen 
érzékeny régió.  

Az is érdekelne, hogy tulajdonképpen merre vezet ez a politika, amit most a 
magyar kormány az Európai Unióban képvisel. Ennek az úgynevezett hardliner 
politikának tulajdonképpen mi az ambíciója. Azonkívül, hogy pillanatnyilag 
felmutassunk egyfajta határozottságot, ami nyilvánvalóan egy létező szempont. Mit 
gondolnak arról, hogy ez hova fog vezetni. Pontosan mit szeretne a magyar kormány? 
Ön is mondta, hogy más politikának kell Európában történni. Mi lesz ez a politika, 
amit a magyar kormány az Európai Unió számára javasol? Hol szeretné ön, hogy az 
Európai Unió 5 év múlva álljon? Én erre rendkívüli módon kíváncsi vagyok, már csak 
azért is, mert mindaz, amit a kormány jelenleg csinál, abból semmiféle igazán 
megoldáscentrikus jövőkép számomra nem mutatkozik meg.  
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Még egy terület van, amire rákérdeznék. A miniszterelnök pár héttel ezelőtt 
adott egy nagyinterjút a Politika című újságban, és ott elég egyértelmű módon 
kifejtett szerintem egy új külpolitikai paradigmát, aminek talán az előfutárát, előképét 
akár a keleti nyitásban vagy máshol már megtapasztalhattuk, ami az én 
értelmezésemben az euro-atlanti elköteleződést felváltja egy valamiféle multipoláris, 
alapvetően reálpolitikára, nagyhatalmak között lavírozó politikára. Ő azt mondta, 
hogy Magyarországnak a stratégiai partnerei Németország, Oroszország, Törökország 
és Kína. 

Ez azért nagyon jelentősen más, mint ahogy ebben eddig gondolkoztunk. 
Engem nagyon érdekelne, hogy akkor pontosan mit kell ez alatt érteni. Megintcsak 
visszatérnék ennek kapcsán arra, amit már többen kérdeztek, hogy olyan 
konfliktusok, amik mondjuk Oroszország és Törökország között vannak, akkor a 
magyarországi balanszírozó politika milyen ambíciókkal rendelkezik e tekintetben. 

Én azt gondolom, hogy ha itt van egy paradigmaváltás, ami szerintem 
egyértelműen kiderült a miniszterelnök szavaiból, akkor erről behatóbb és hosszabb 
beszélgetéseket kellene folytatni, mert nem látom azt, hogy emögött bármiféle, akár 
párton belüli vagy nemzeti konszenzus társulna.  

Még egy legutolsó kérdés, mert megint fél évvel ezelőtt azt mondta ön, hogy a 
keleti nyitás befejeződött abban az értelemben, hogy az infrastruktúra ki van alakítva 
pontosan; befejezettnek tekinthető. Megépítették az utakat, csatornákat, és akkor 
most várjuk az eredményeket.  

Azt látjuk, hogy a csehek, lengyelek, románok, szlovákok nagyon dinamikus 
fejlődést mutattak e tekintetben az elmúlt 5 évben. Akkor nálunk mi a helyzet? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Gyöngyösi alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Vona Gábor képviselőtársam elmondta a pártunk véleményét. Azzal 
szeretném röviden kiegészíteni és néhány kérdéssel megtoldani, hogy többen szót 
ejtettek az új külpolitikáról és az új külpolitikai stílusról.  

Ezzel kapcsolatban ezt egy kicsit más megközelítésből szeretném megvilágítani 
és megközelíteni. Ez a fajta stílusváltás a migrációs kihívásokra adott magyar 
külpolitikai válaszokban csúcsosodott ki az elmúlt hónapok során. És bár ez itt 
elhangzott, hogy nekünk, jobbikosoknak valóban két és fél évtizedes „merjünk kicsik 
lenni” külpolitikai irányítás után valóban imponál a lendület és a harciasság, ami 
kétségtelenül egy olyan fegyvernem, amit elő kell venni adott helyzetben és adott 
időpontban a diplomáciának; ugyanakkor van a diplomáciának egy másik erénye is, 
amely az előrelátás képessége és az előkészítés képessége is. Márpedig a migrációs 
válság olyan kihívás, amely nem idén nyáron, idén tavasszal kezdődött. 

Tehát hogy mennyire nem új keletű problémáról van szó, mi sem bizonyítja 
jobban, hogy több jobbikos településről is a déli országhatárnál érkezett a magyar 
kormány irányába segélykiáltás, hogy igenis a migrációs kérdéssel szemben 
határozottan fel kellene lépni, intézkedéseket kellene foganatosítani. 

Tudom, hogy ez elsősorban belügyi kihívás, belpolitikai kihívás, de a 
diplomáciának is megvan a maga feladata egy ilyen migrációs kihívás jelentkezésekor. 
Az pedig az, hogy észlelvén a problémát, elkezdünk a saját partnereinkkel, a saját 
szomszédainkkal egyeztetni, és elkezdjük velük megismertetni a magyar álláspontot 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban.  

Ahelyett hogy az országban a kormány egy hisztériakeltő plakátkampányt 
indított, ami csak arra volt jó, hogy a hisztériát csúcsrajárassa, hogy a belpolitikai 
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hasznát le tudja aratni ennek a kérdésnek, sokkal fontosabb lett volna az energiákat a 
magyar diplomáciának abba fektetnie, hogy Macedóniával, Koszovóval, Szerbiával, 
Horvátországgal, Szlovéniával, az európai uniós partnereinkkel egyeztetünk erről a 
kérdésről. Határozottan felkészítjük őket a magyar álláspontra és arra, hogy mi 
várható, ha ez a kérdés elér egy bizonyos szintet, és hogy a magyar kormánynak mik 
lesznek a lépései.  

Úgy látom, hogy ez elmaradt, tehát az a fajta harciasság, ami a magyar 
Külügyminisztérium részéről megmutatkozott, igazából utógondozása volt a 
dolognak. Nyilván elképzelhető, hogy gondos előkészítés után is sor kerül 
nagykövetek behívására és jegyzékváltásra és tiltakozó akcióra. Én ezt nem zárom ki. 
De az biztos, hogy ez a kérdés nem volt előkészítve. 

Márpedig a horvátok, szerbek, a románok, az osztrákok a szomszédaink 
maradnak még a migrációs válság lecsengése után is és a probléma itt marad. A 
kérdés az, hogy milyen lépéseket lehet tenni így az esemény után, hogy ezeket az 
igencsak viharvert kétoldalú kapcsolatokat valamilyen módon helyrehozzuk és 
szanáljuk. 

És amire itt korábban is történt utalás, nemcsak az Európai Unió és a Balkán 
irányába nem történt meg ez a fajta egyeztetés és előkészítés, hanem bizony az iszlám 
világ irányába sem, tehát hogy például azt nem most itt, a migrációs válság tetőfokán 
kellene világossá tenni, hogy a magyar migrációs politika nem egy világvallás minden 
képviselője ellen irányul, hanem ezt már sokkal korábban el kellett volna kezdeni 
előkészíteni. Azoknak az országoknak, azoknak a stratégiai partnereinknek, akikkel 
hosszú távon gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatot kívánunk építeni, azok 
számára teljesen világos legyen a magyar álláspont. 

Ami a külgazdasági tevékenységet illeti, jól érzékelhető módon a klasszikus 
diplomáciai tevékenység irányából van egyfajta elmozdulás a külgazdasági 
tevékenység irányába és gombamód szaporodnak a kereskedőházak szerte a világban, 
ami nagyon fontos és meggyőződésem szerint fontos törekvés lenne, mindazonáltal a 
sokak által már emlegetett eredmények vagy azok hiánya meggyőződésem szerint 
arra is visszavezethető, hogy igazából a nemzetgazdasági érdekeink elé lett helyezve, 
vagy a nemzetgazdasági érdekeink nem lettek feltétlenül figyelembe véve akkor, 
amikor ezt a fajta új külgazdasági politikát megindítottuk. Én tudom azt, hogy a GDP-
számok és az exportszámok nagyon gyakran félrevezetőek, hiszen ezek tartalmazzák 
azt a fajta exporttevékenységet is, amit a Magyarországon honoló multinacionális 
vállalatok mutatnak fel, de kérdésként merült fel az, hogy milyen mértékben járultak 
hozzá a kereskedőházak ahhoz, hogy a Magyarországon tevékenykedő kis- és 
középvállalkozások juthassanak lehetőségekhez és piacokhoz ezekben az 
országokban. 

Miniszter úr még miniszteri esküje után nem sokkal hangoztatta azt, hogy a 
teljesítmény mérését be fogja vezetni a Külügyminisztériumban, és valamilyen 
módon, statisztikailag is kimutatható módon mérni szeretné a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumnak a tevékenységét. Ehhez viszont nagyon fontosnak tartom azt, 
hogy ne a magyar exportot - hogy mondjam - kitevő multinacionális vállalatoknak az 
eredményével kábítsuk egymást, akik egyébként nem szorulnak magyar állami 
marketingre és magyar állami beavatkozásra, ők ezt megteszik maguktól, tehát a 
Mercedes meg az Audi az exportál magyar diplomáciai rásegítés nélkül is, a magyar 
kis- és középvállalkozások viszont igényelnék azt, hogy helyzetbe kerüljenek és 
lehetőségekhez jussanak a külhoni piacokon. Szeretnék látni végre olyan 
eredményeket, amelyek kimutatják azt, hogy mindentől függetlenül a kkv.-k, tehát a 
nemzetgazdaság szempontjából valóban stratégiai fontosságú magyar vállalatok 
hogyan teljesítenek, és hogy a keleti nyitásnak milyen eredményei vannak. 
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A miniszter úr utalt a TTP-re, a csendes-óceáni együttműködésre olyan 
összefüggésben, hogy bezzeg, miközben a világban nagy kereskedelmi 
együttműködések, nemzetközi szerződések köttetnek a kereskedelem megkönnyítése 
érdekében - de ezt lehet, hogy én értettem félre, de gondoltam mégiscsak rákérdezek -
, aközben az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti TTIP pedig egy 
helyben toporog. Kíváncsi lennék a kormánynak a határozott álláspontjára ezzel 
kapcsolatban, mert már hallottunk mindent és mindennek az ellenkezőjét is 
különböző kormányzati vagy kormányhoz közel álló képviselőktől, nekünk 
meggyőződésünk, és nem szeretnék belemenni a Jobbik álláspontjának az 
ismertetésébe, hiszen volt erről vitanap is a parlamentben, meggyőződésünk, hogy ez 
a kereskedelmi szerződés a magyar érdekekkel ellentétes, és szeretnénk, hogyha a 
kormány ebben a magyar nemzeti érdekeket tartaná elsősorban szem előtt, nem 
pedig a nemzetközi elvárásokat. 

És egy utolsó kérdésem az Oroszország elleni szankciók kérdését illeti. Ebben a 
kérdésben, amelyik 2015 év végéig van érvényben, és feltételezésem szerint előbb 
vagy utóbb el kellene kezdeni arról tárgyalásokat folytatni, hogy mi legyen ezeknek a 
szankcióknak a sorsa, kíváncsi lennék a magyar álláspontra. Ugyanis Orbán Viktor 
egyszer már megfogalmazta, hogy ezekkel a szankciókkal lábon lőttük magunkat. 
Nemrégiben Jean-Claude Juncker levelet írt Putyinhoz, és ez nem kapott túlságosan 
nagy nyilvánosságot, mégis azt javasolta az Európai Unió első számú embere, hogy az 
Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió között szorosabbra kellene vonni a 
gazdasági és a kereskedelmi együttműködést, ami - hogy mondjam - egy szankciós 
politikának a csúcsán egy kicsit nehéz, tehát a kapcsolatokat szorosabbra vonni. De 
nekem ebből a levélből úgy tűnik, hogy Magyarországnak lennének szövetségesei az 
Európai Unióban ahhoz, hogy a magyar nemzeti érdekekkel tökéletesen ellentétes, 
gazdasági érdekeinkkel, kereskedelmi érdekeinkkel tökéletesen ellentétes szankciós 
politikában egy elutasító magatartást tanúsítsunk. Meggyőződésem, hogy minden 
országnak az érdekeivel ellentétes, kíváncsi vagyok, hogy a magyar kormánynak ezzel 
a kérdéssel kapcsolatban mi az álláspontja, és meddig hajlandó elmenni ebben a 
kérdésben. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Miniszter úr, negyedórát tudtam megspórolni. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter válaszai 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Elnök Úr! Nagyon 
szépen köszönöm. Egyetértek Szelényi képviselő asszonnyal teljes egészében, itt 
mindig jó hangulat van, de szerintem ön csak akkor jön, amikor én jövök, én meg 
csak akkor, amikor ön, tehát ez lehet, hogy a kettőnk érdeme. (Derültség.) 

Mesterházy Attila képviselő úrral, elnök úrral is egyetértek. Sokkal jobb lenne, 
hogyha hosszabban tudnánk beszélgetni, de lehet, hogy ezt csak mi ketten akarjuk, 
képviselő úr, mert ez egy 12 tagú bizottság, amiből 5-en vannak itt jelenleg. De mivel 
nyilván nem titok és semmi szégyellnivaló nincs, mi néha szoktunk külön is beszélni, 
ami szerintem normális, ha egy külügyminiszter beszél a külügyi bizottsági tagokkal, 
függetlenül attól, hogy milyen párthoz tartoznak, Vona Gáborral és Gyöngyösi 
Mártonnal is szoktam beszélni, tehát ezzel semmi gond nincsen. Úgyhogy bármikor 
állok nyitottan mindenfajta konzultáció elébe. 

Előre is szeretném azt bocsátani, hogy miután megtiszteltek azzal, hogy 
támogattak és miniszterjelölt, majd miniszter lehettem, akkor én elindítottam egy 
kezdeményezést, hogy a pártokkal egyeztetek, minden, a parlamentben képviselettel 
rendelkező pártot, tehát a frakcióval nem rendelkező, még az egyszemélyes, vagy 
bocsánat, az egyképviselős pártokat is elhívtam. Aztán egy idő után azt vettem észre, 
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hogy Gyöngyösi Mártonnal és Schiffer Andrással hárman maradtunk, ami nem rossz 
így önmagában, és igen, persze, a Fidesz képviselője is mindig ott volt, hol Gulyás 
képviselő úr, hol elnök úr, ami nem egy rossz társaság, de hogy is mondjam, akkor ne 
ilyen apropóból jöjjünk össze. Tehát hogyha erre van igény a pártok részéről, élén 
mondjuk a legnagyobb frakcióval rendelkező ellenzéki párttal, akkor én szívesen újra 
útjára indítom ezt a kezdeményezést. 

Voltak olyan kérdések, amelyeket a képviselőtársaim voltak szívesek, és azt 
szeretném mondani, hogy szerintem ebbe a jó hangulatba még a pitbull is belefért, de 
szerintem voltak olyan kérdések, amiket szinte mindenki érintett, ezért engedjék 
meg, hogy néhány szóban a külgazdasági számokról beszéljek és az 
intézményrendszerről adjak egy rövid tájékoztatást önöknek. Bár lesz lehetőségem, 
ha jól értem, valamikor erről külön is beszélni itt, én azt a javaslatot tenném, hogy a 
külgazdasági intézményrendszerrel kapcsolatos meghallgatásra valamikor kerítsünk 
sort, mert szívesen adok tájékoztatást ebben az ügyben. Viszont néhány dolgot hadd 
bocsássak előre, hogy ne hagyjak itt a levegőben lógni dolgokat. 

Szóval hogy miért nem a számokról, meg miért nem a külgazdaságról 
beszéltem, az az én hibám, mert négy bizottság hallgat meg, és az első volt a 
Gazdasági bizottság, ahol alapvetően gazdasági kérdésekről beszéltem, tegnap a 
Nemzeti összetartozás bizottságában alapvetően a nemzetpolitikáról, ma azt 
gondoltam, hogy mivel ez a Külügyi bizottság, inkább a külpolitikáról beszélek, de 
értem a felkérést, és egyébként nagyon szívesen teszek neki eleget. 

Tehát hogy alakult a magyar külgazdaság, hogy most eredménytelenség van 
vagy nincs eredménytelenség, ami persze relatív fogalom, de 9 havi adatokkal 
rendelkezünk az idei esztendőre, tehát ezeket tudom önökkel ismertetni.  

A magyar export 7 százalékkal nőtt a tavalyi rendkívül magas bázis után. Hogy 
ebben benne vannak-e a Magyarországon termelő multinacionális vállalatok, 
természetesen benne vannak, de én azt gondolom, hogy őket leszámítani nem volna 
helyes, mert itt termelnek Magyarországon, magyar munkaerőt foglalkoztatnak. 
Viszont abban Gyöngyösi alelnök úrnak maximálisan igaza van, hogy a magyar 
nemzetgazdaság hozzáadott értéke szempontjából legalább akkora jelentősége van 
annak, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan részesülnek az exportból. Erre 
vonatkozóan néhány számot, ha megengedi, majd mindjárt mondanék is. Csak hogy 
hogyan oszlik meg a 7 százalékos exportnövekedésünk, igaza van Mesterházy Attila 
elnök úrnak abban, hogy az Európai Unióban az átlagnál magasabb az 
exportnövekedésünk. Hogy ez jó vagy rossz hír, ezt nem tudom, hír. 8 százalék, ahhoz 
képest, hogy 7 százalékkal nőtt az egész exportunk, az EU 28-on kívüli európai 
országokban pedig 3 százalék a növekedés. És igen, Oroszország és a volt szovjet 
köztársaságok esetében mínusz 21 százalék, ami egy óriási nagy probléma. Csak én 
azt szeretném kérni, hogy ha a keleti nyitás sikere vagy sikertelensége mellett érvel 
valaki, azért annyi belátással legyünk, hogy mivel Oroszországgal szemben 
szankciókat foganatosított az Európai Unió, ezért ezt nagyon-nagyon nehéz 
megoldani, hogy ez ne jelentkezzen negatívan a magyar külkereskedelmi mérlegben, 
annál is inkább, hogy az európai uniós országok export-visszaesése átlagosan 34 
százalék Oroszország irányába. 

Magyarországot sokkal inkább érinti ez a fajta probléma, mert több mint 40 
százalékos visszaesésünk van idénre, és mondom, másfél-két év alatt 3 milliárd 
dollárnyi exportveszteségünk volt, ami óriási szám, én azt gondolom.  

Az, hogy mondjuk a környező országokban - Mesterházy Attila elnök úr 
Kazahsztánt és Azerbajdzsánt külön is említette - valóban visszaesés van, tehát nincs 
ezen mit tagadni, csak kérem azt, hogy három dolgot vegyünk itt figyelembe, hogy 
ezeknek az országoknak a költségvetési helyzetét a nyersanyagok és a természeti 



26 

erőforrások - olaj, gáz - alapvetően befolyásolják, és az olajáresés sajnos, ezeknek az 
országoknak a költségvetési, gazdasági helyzetét nagyon negatívan befolyásolta. Nem 
akarom erre kenni természetesen, mert nem volna helyes, az export-visszaesést, csak 
azt mondom, hogy nagymértékben hozzájárult az exportunk visszaeséséhez az, hogy 
ezek az országok általában kevesebbet tudnak importálni, mert visszaesett a 
gazdasági teljesítményük. 

Ráadásul az orosz gazdaság visszaesése sajnos hatott ezeknek az országoknak a 
gazdasági visszaesésére is vagy gazdasági állapotára is. Csak azt akarom mondani, 
hogy valóban visszaesés van, de ennek legalább annyi rajtunk kívül álló oka van, mint 
amennyit adott esetben a saját felelősségi körünkbe akarunk utalni. De tény az, hogy 
itt jelentősen növelni kell valamilyen módon az exportunkat, ami nagyon nehéz 
addig, amíg a szankciók érvényben vannak Oroszországgal szemben, mert bárki 
egyébként megpróbálja megkerülni a szankciókat, annak nagyon komoly 
következményei vannak. 

Persze mi is próbálkozunk azzal, hogy exportkiváltó piacokat találjunk. Csak a 
helyzet az, hogy mindenki próbálkozik vele, tehát nem csak mi. Mondom, 
harmincegynéhány, harmincnégy százalékos a visszaesése az európai uniós 
országoknak általában export tekintetében Oroszország irányába. Nyilván mindenki 
keresi az alternatív lehetőségeket. És aki nálunk nagyobb meg erősebb, az nyilván 
valamifajta erősebb pozícióból indul akkor is, amikor új piacokat keresünk.  

Nálunk van egy miniszteri biztos, Budai Gyula, aki kifejezetten azzal 
foglalkozik, hogy a szankciókból fakadó gazdasági nehézségeken valamilyen módon 
úrrá legyünk. Folyamatosan jár a Nyugat-Balkánon, Törökországban, Észak-
Afrikában, a Közel-Keleten és azt kell mondjam, hogy vannak bizonyos 
eredményeink. Persze nem tudtuk az egész exportkiesésünket pótolni, és ezt 
valószínűleg nem is érdemes célul kitűzni, mert csak frusztrálnánk magunkat, és nem 
menne. 

Ugyanakkor azt kell jelentsem önöknek, hogy a Távol-Keletre átlagosan 15 
százalékkal tudtuk növelni az exportunkat, tehát amikor a keleti nyitás sikeréről vagy 
sikertelenségéről beszélünk összességében, akkor abban szeretnék önöktől egy kis 
belátást kérni, hogy például amikor a távol-keleti országokról beszélünk, akkor ne 
menjünk el szó nélkül amellett, hogy a Magyarország exportja Japán irányába tavaly 
18,4 százalékkal, idén az első 9 hónapban 20 százalékkal nőtt. 

Tavaly az első 9 hónapban 502 millió dollár exportunk volt, most van 602 
millió dollárnyi exportunk. Dél-Koreába a növekedés tavaly volt 13,4 százalékos, idén 
meg 46 százalékos. Tehát tavaly az első 9 hónapban volt 255 millió dollár exportunk, 
most van 372 millió dollár. Csak árnyalni akarom a képet. Ezzel nem akarok 
sikerjelentést adni, mert közben meg Kínában, ami az egyik legfontosabb piacunk, 
tavaly exportrekordot döntöttünk, meg tavalyelőtt is. Tavalyelőtt 2, tavaly 2,2 milliárd 
dollárnyi exportunk volt.  

Idén van egy 23 százalékos visszaesés 9 hónap alatt. Ennek egyik oka az, hogy a 
kínaiak nagyon komoly importkiváltó stratégiát visznek, és ez sajnos - a mi 
szempontunkból sajnos - sikeres. Egy csomó importterméket kiváltanak saját 
termeléssel, és ennek sajnos a magyar export is megissza a levét. 

Tehát én azt mondanám, hogy a keleti nyitás számára a globális kontextus 
rendkívül kedvezőtlen és ez látszik az eredményeken. Ebben egyetértek. Na most, ami 
a közel-keleti és az arab országokat illeti, ott 19 százalékkal növekedett összességében 
az exportunk. Észak-Amerika irányába 10 százalékkal, a szubszaharai Afrika irányába 
viszont 16 százalékos visszaesésünk volt.  

Ezért is született az a döntés, hogy a magyar diplomáciai jelenlétet 
megnöveljük a szubszaharai Afrikában, és új nagykövetségeket nyitunk. Latin-
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Amerikában meg van egy 16 százalékos növekedésünk, ami már részben tudható, 
betudható talán az ottani hálózatunk kibővítésének.  

Ha azt vizsgáljuk, hogy az export hogyan arányul a GDP-hez, akkor azt látjuk, 
hogy a tavalyi esztendő végén 91 százalék volt az export/GDP arányunk, az idei 
esztendő első félévének a végén meg 97 százalék. Tehát van előrelépés. De még 
egyszer mondom, nem sikerjelentést akarok adni, csak árnyalni akarom azt a képet, 
amikor a külgazdaság teljes sikertelenségéről beszéltek. Tehát 91-ről 97 százalékra 
nőtt fél év alatt az export/GDP arány.  

Ami az intézményrendszert és a kis- és közepes vállalkozások támogatását 
illeti, talán Mesterházy úrnak és Gyöngyösi alelnök úrnak szeretnék mondani egy-két 
dolgot. Az Exim ebben az évben 391 milliárd forintnyi hitelt folyósít. 391 milliárd 
forint. 

Ennek a 83 százaléka az exportcélú hitel. 2013 végén történt egy 
törvénymódosítás, ami 2014. január 1-jén lépett életbe, tehát még sehol sem voltam 
Eximbank szempontból - meglehet hogy másból sem -, az a törvénymódosítás 
megduplázta az Eximbank portfólióját. Korábban csak külkereskedelmi célú hiteleket 
adhatott az Exim, 2014. január 1-jétől pedig törvénymódosítás alapján belföldi 
gazdálkodó személyek versenyképességéhez szükséges beruházásokhoz is adhat hitelt 
és forgóeszközhitelt is adhat.  

Tehát ezért van az, hogy a hitelek 83 százaléka exportcélú hitel, az 323 milliárd 
forint összesen, és ez a 323 milliárd forint 381 milliárd forintnyi pluszexportot 
generál. 741 vállalattal vagyunk hitelfolyósítási kapcsolatban, és ebből 600 kis- és 
közepes vállalat, 141 nagyvállalat. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha itt jól 
számolom, nagyjából a 80 százaléka az Exim ügyfeleinek kis- és közepes vállalkozás.  

Ami a kereskedőházi rendszert illeti, majdnem 40 helyen vagyunk ott 
különböző szintű képviselettel. Az elmúlt 2 hónapról, október-novemberről van 
adatom, amikor a kereskedőházi rendszer több mint 1 milliárd forintnyi forgalmat 
realizált. A kereskedőházi rendszer 4000 magyar vállalkozással van kapcsolatban és a 
világ, gondolom, körülbelül 40 pontján az elmúlt időszakban 1500 üzleti kapcsolatot 
hoztunk létre.  

Amikor a helyszínen vagyunk, ott van azért több feladatunk: piackutatás, 
piacfelmérés, potenciális partnerek felkutatása, helyszínbiztosítás a tárgyalásokhoz, 
esetleg előzetes konzultációk lefolytatása. Jó néhány esetben aztán a helyzet odáig 
elér, hogy amikor már mondjuk a magyar és a külföldi vállalat tárgyalásai egészen a 
célegyenesbe érnek, mondjuk árkérdésben nem tudnak megegyezni. Egy csomó ilyen 
van. Én ezt közfeladatként fogom fel. Tehát szerintem az igenis feladata az államnak, 
hogy a kis- és közepes vállalkozásokat segítse a külpiacokon még akkor is, ha ez az 
államnak pénzbe kerül. Azért, mert amikor végignéztem, akkor azt láttam, hogy 4 
magyar kkv-ból egyben dolgozik egy olyan ember, aki már valaha látott 
külkereskedelmet. És ez nem egy hobbi, hanem egy foglalkozás, nem egy belföldi 
kereskedés külföldön, hanem külkereskedelem. Tehát minden negyedik kkv-nál van 
egy ember, aki már valamilyen módon a külkereskedelemmel kapcsolatba került. 

Idén, 2015-ben 398 vállalatot vittünk ki 54 kiállításra, és biztosítottuk nekik - 
kis- és közepes vállalkozásról beszélek, 398-ról - az üzleti kapcsolatok létrehozását. 
Jövőre 76 ilyen rendezvényre visszük ki a magyar kkv-kat. 13 irodát nyitottunk a 
Kárpát-medencében, melyeknek kifejezetten az a feladatuk, hogy a határon túli 
magyar kkv-k és a magyarországi kkv-k közötti együttműködést támogassák, 
pályázati lehetőségeket kutassanak fel számukra, a megfelelő infrastrukturális 
segítséget megadják. 

A kereskedőházi rendszer feladata az üzleti delegációk szervezése is. A koreai 
miniszterelnöki üzleti delegáció során 80 millió eurónyi, Kazahsztánban pedig 120 
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millió eurónyi exportügyletet kötöttek a cégek, akiket kivittünk. Ez összesen 60 
milliárd forintnyi exportszerződés. Ilyen számokat tudok önöknek itt felsorolni. 

Ami a beruházás-ösztönzési ügynökségünket illeti: az idei esztendőben a HIPA 
64 beruházási projektet zárt le eddig. 64 olyan tárgyalássorozatunk volt, aminek a 
vége beruházással végződött. 64 idén, tavaly egész évben volt 60. ezek a beruházások 
1,1 milliárd eurónyi beruházást jelentenek, és 12855 munkahelyet, tavaly 10745 volt 
egész évben. Nyilván ezek a beruházások is hozzájárulnak ahhoz, hogy Közép- és 
Kelet-Európában jelenleg FDI/GDP mutatóban első helyen vagyunk. Itt van az a 
probléma, hogy célként meg azt tűztem ki, hogy FDI/főben legyünk elsők, amiben 
másodikak vagyunk, de most totál nem lenne korrekt, ha módosítanám a célkitűzést. 

Hogy kell-e nekik promóció. Kell-e a nagyvállalatoknak promóció, alelnök úr? 
Azt gondolom, hogy kell, mert ha nem adnánk pénzügyi ösztönzőket még a 
legnagyobb nagyvállalatoknak is, hogy Magyarországra jöjjenek, akkor elmennének 
Szlovákiába, Lengyelországba, Csehországba, mert ott meg adnak. Azt gondolom, 
hogy fontos, hogy ezt a magyar befektetés-ösztönzési rendszert fenn tudjuk tartani. 
Az, hogy a kkv-k exportját túl azon, hogy a helyszínen támogatjuk, szerintem fontos, 
hogy az indirekt exportjukat is támogassuk, tehát minél több multinacionális 
nagyvállalat beszállítói láncába próbáljuk meg bejuttatni a magyar kkv-kat.  

Arról van adatom önnek, hogy a stratégiai partnereink, ami 65 vállalat, az ő 
beszállítói láncukban a magyar beszállítók aránya 59,1 százalék, és ez 4 százalékkal 
nőtt azóta, hogy aláírtuk a megállapodásokat. Ezt tudom önnek mondani KKV-k, 
illetve ezt tudom önöknek mondani intézményrendszer ügyében, de még egyszer 
mondom, természetesen nyitott vagyok bármifajta hosszabb ideig tartó vagy csak erre 
fókuszáló konzultációra a jövőben ha megállapodunk egy időpontban.  

Mesterházy elnök úrnak voltak még kérdései. Ha megtalálom, tisztelt képviselő 
úr, akkor válaszolok is rájuk.  

Az, hogy visszaszólunk-e vagy nem a külpolitikában, és mennyiben fogjuk 
vissza magunkat vagy mennyiben reagálunk nem erőből, hanem visszafogottan, itt azt 
tudom önnek mondani, hogy én mégse tudom azt mondani, hogy a barátkozás 
hangján beszéljünk akkor, amikor Bogdan Aurescu autistának állítja be 
Magyarországot. Vagy mégsem lehet szerintem visszafogottan reagálni, ha Werner 
Faymann a ’30-as, ’40-es évek diktatúrájára emlékeztető módon azt mondja, hogy 
arra emlékeztet Magyarország. Vagy amikor Zoran Milanović horvát miniszterelnök 
hetekig csak azzal foglalkozik, hogy Magyarországot - hogy is mondjam - kritizálja 
azzal, hogy nem tudja a bevándorlási hullámot kezelni, aztán amikor megindulnak a 
bevándorlók Horvátország irányába, gyorsan vonatokra és buszokra rakja őket, és 
egyből Magyarország határára hozza, vagy amikor Victor Ponta emlékezetes 
kijelentéseit tette. Én azt gondolom, hogy helyesen tettem, amikor erőteljesen 
visszaszóltam, de én azt elfogadom, tehát nekem ezzel nincsen problémám, hogy itt 
vannak másfajta megközelítések is. Nyilvánvalóan azért nem politizálunk egy 
pártban, mert másfajta megközelítéseink vannak ezzel kapcsolatban. 

Ami a külpolitikában való nemzeti minimumot illeti, ott már jeleztem, hogy 
bármilyen egyeztetésre nyitott vagyok, ha erre valóban van vagy volna igény.  

A közép-európai együttműködés, Mesterházy úr és Vona elnök úr is felvetette 
ezeket, hogy akkor ez most milyen hatással van a szomszédos országokkal való 
kapcsolatra. 

Nézzék, én azt gondolom - és akkor itt kapcsolódom majd Németh Zsolt elnök 
úr kérdéseihez is -, hogy a közép-európai együttműködés szerintem a bevándorlási 
válság során is jól vizsgázott, mert amikor arról volt szó, hogy Lengyelországot, 
Csehországot és Szlovákiát arra kértük, hogy segítsenek nekünk a déli határ 
megvédésében, azonnal adtak technikai és személyzetbeli segítséget is. Amikor arról 
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volt szó, hogy ki, hogyan szavaz a kötelező kvóták ügyében, a választási kampány 
kellős közepén vagy csúcspontján lévő Lengyelország bizonyos módosítások után 
ugyan igennel szavazott, de a másik három visegrádi ország nemmel, és mindenki 
végig részt vett az egyeztetésekben. 

Azt már többször elmondtam önöknek, hogy szerintem a visegrádi 
együttműködés tekintetében az nem tragédia, hogyha tízből csak kilenc ügyben 
értünk egyet, mert azt ne várjuk el egymástól, hogy négy szuverén ország különböző 
mérettel, kultúrával, hagyományokkal tíz ügyből tízben egyetért. Ha a tízből 
kilencben egyetértünk, az szerintem rendben van. 

Ami a békülést vagy a visszafogott hangnemet illeti, az új román kormány 
kinevezése után azonnal felvettem a kapcsolatot az új román külügyminiszterrel, aki 
megjegyzem, hogy én elég rövid ideje vagyok külügyminiszter, mert egy év két 
hónapja, de ő a negyedik román külügyminiszter ez alatt az idő alatt. Tehát a 
negyedik román külügyminiszter kollégával is felvettem a kapcsolatot, és azt 
gondolom, hogy az ő pragmatikus megközelítése alkalmas arra, hogy itt a 
kapcsolatainkat normális mederbe tereljük, annál is inkább, mert szomszédok 
vagyunk. Én nem tartom azt normálisnak, hogy az elmúlt öt évben nem volt 
miniszterelnöki találkozó magyar-román vonatkozásban, ugyanakkor azt gondolom, 
hogy mivel a második legfontosabb exportpiacunkról beszélünk, és a legnagyobb 
magyar nemzeti közösség ott él, ezért nekünk az az érdekünk, hogy a Romániával való 
együttműködésünk kiegyensúlyozott és a kölcsönös tiszteleten alapuló legyen. 

Ugyanígy az osztrák külügyminiszterrel kiváló együttműködésben és 
viszonyban vagyunk, az más kérdés, hogy az ő párthovatartozása és a kancellár 
párthovatartozása nyomán gyakran mi, külügyminiszterek egymáshoz közelebbi 
álláspontot képviselünk, mint ő és a kancellár. Tehát ezt pedig azt gondolom, hogy 
tudomásul kell vennünk, a szomszédunkban egy nagykoalíciós kormány dolgozik. 

Horvátország esetében pedig én azt javaslom magunknak, hogy várjuk meg a 
választások kimenetelét, tehát várjuk meg, hogy mi lesz, új választás, nem új 
választás, valaki koalíciót tud alkotni, vagy nem, és akkor próbáljuk meg ott is békés 
mederbe terelni a dolgot. Egyetértek azzal, hogy a horvát miniszterelnök véleménye 
nem keverendő össze a horvát emberek véleményével, az talán kibírja a nyilvánosság 
próbáját, hogy elmondjam, hogy nem kevés horvát politikai vezető - különböző rendű, 
rangú - jelezte informális csatornákon ugyanezt. Csak mivel ezek informális 
csatornákon érkeztek, szerintem nem volna korrekt a részemről, ha most itt neveket 
adnék ki. 

Ami az orosz-török konfliktust illeti, szeretném elmondani önöknek, hogy én 
még aznap este minden frakcióvezetőt tájékoztattam, hogy az Észak-Atlanti Tanács 
összeült, és elmondtam nekik, hogy ott mi történt. Elmondtam azt is, hogy a magyar 
kormánynak az az álláspontja, hogy szerintem ebben az ügyben nekünk nem kell 
oldalt választanunk, hanem mivel Oroszország és Törökország is egy rendkívül fontos 
szereplő a magyar külpolitikában és külgazdaságban is ebben a térségben, ezért 
szerintem helyes az a kormányzati álláspont, hogy továbbra is azt szorgalmazzuk, 
hogy a transzatlanti közösség és Oroszország között jöjjön létre egy megállapodás az 
Iszlám Állam elleni harc tekintetében, jöjjön létre egy megállapodás a szíriai 
szerepvállalás tekintetében, mert jól láthatóan megoldás hiányában koordinálatlan 
akciók vannak, és a koordinálatlan akciók csak mélyítik a válságot, ahelyett, hogy a 
megoldás irányába mutatnának. 

Egyébként pedig azt is szeretném mondani, hogy itt beszéltünk a Külügyi 
bizottságban többször is talán azt hiszem, az Iszlám Állam elleni küzdelemről, talán 
jártam itt, amikor a magyar katonák Irakba küldéséről beszéltünk, és én akkor is 
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jeleztem, hogy dacára annak, hogy egy nagyon széles nemzetközi koalíció jött létre, 
eredmény nincs, és ez a mai napig így van. 

Tehát én azt azért fontosnak gondolom, hogyha Oroszország már beszállt ebbe 
a mondjuk így, hogy konfliktusba, már úgy értem, hogy beszállt a szíriai rendezés 
ügyébe, akkor ebből próbáljunk előnyt kovácsolni, és hozzunk létre egy 
megállapodást Oroszországgal. Szerintem ezért a bécsi folyamat kifejezetten jó 
irányba mutat. Szerintem fontos, hogy hideg fejjel visszatérjünk arra az útra, hogy 
először az első problémát kell megoldani, aztán másodszor a másodikat, mert az arról 
folyó vita, hogy a jelenlegi szíriai rezsimnek milyen szerepe lesz Szíria jövője 
szempontjából, az szerintem mindaddig irreleváns vita, amíg Szíriában nem 
teremtünk békét meg stabilitást. Tehát hogy milyen rezsim vezesse a békés és stabil 
Szíriát, arról majd akkor lesz ideje beszélni, hogyha lesz egy békés és stabil Szíria, ami 
jelenleg nincsen. 

Nos, Észtországba megyek valóban, én azt gondolom, hogy a mostani 
látogatáson nagyon sok múlik, hogy ezzel elodázzam a válaszadást, de nem akarom. 
Én azt gondolom, hogy Észtország egy rövid időn belül be fogja tölteni az Európai 
Unió elnökségét, és fontos, hogy legyünk képviselve az Európai Unió elnökségében.  

 
ELNÖK: Gratulálok! (Derültség.) 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Törökország esetében 

stratégiai partnerről beszélünk, és én azt gondolom, hogy itt is világossá kell tennünk, 
hogy az a vita, hogy a keresztény értékeket meg kell-e erősíteni vagy sem, vagy 
Európa mennyire keresztény vagy mennyire nem, az erről szóló vita itt van velünk 
évek óta Európában, csak ezzel a címlapokra nehéz volt odakerülni egészen addig, 
amíg a bevándorlási válság fel nem fűtötte a hangulatot. Tehát amióta a bevándorlási 
válság ezt a feszültséget ide behozta Európába, azóta a keresztény értékekről való 
diszkusszió nagy felületet kapott. De a keresztény értékek megerősítése nem azt 
jelenti, hogy mi az iszlámot elutasítjuk. Ugyanakkor szerintem azt legyen szabad 
nekünk mondani, hogy szerintünk Európa egy keresztény értékek mentén építkező 
építmény, és senki ne vonja kétségbe azt a jogunkat, hogy mi ezt mondjuk, pláne hogy 
ezt gondoljuk. Mert ez nem jelenti azt, hogy az iszlám ne lenne része az európai 
történelemnek, mert igenis, része, ezt mi magunk is tapasztaljuk, tapasztaltuk anno. 

Tehát én azért is gondolom, hogy a keresztény értékeket meg kell erősíteni és a 
kapcsolatunkat a keresztény értékekhez meg kell erősíteni, mert aki a saját értékeit 
nem tiszteli eléggé, az nem tudja tisztelni a másokét. 

Szlovákia ügyben: tegnap a Nemzeti összetartozás bizottságánál pont az a nem 
vád, mert - hogy is mondjam - egy legalább ennyire jó hangulatú beszélgetés volt, 
mint itt, mondjuk úgy, hogy felvetés érkezett, hogy külgazdasági szempontból 
beszéltem arról, hogy ha Szlovákiával minden idők legjobb kapcsolatát tartjuk fenn, 
akkor miért nem beszélek a nemzetpolitikáról. Igaza van mindazoknak, akik azt 
mondják, hogy Szlovákia esetében, a szlovák-magyar viszony esetében számos 
megoldatlan nemzetpolitikai kérdésünk van, csak én azt gondolom, hogy ezeket akkor 
tudjuk a megoldás esélyével megvitatni, hogyha előtte vannak közös sikereink és 
közös bizalmat építünk. 

Ami az iskolabezárásokat illeti, ez egy általános iskola bezárási döntés a 
szlovák kormány részéről, ami nagymértékben érinti a magyar iskolákat is, ebben az 
elnök úrnak tökéletesen igaza van, és a szlovákok számára fel fogjuk vetni azt a 
javaslatot, hogy a magyar állam hajlandó finanszírozni ezeket az intézményeket, vagy 
ezeknek az intézményeknek egy nagy részét. Ez nem lenne egyébként egyedülálló 
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kezdeményezés, mert például Kárpátalja számára eddig intézményfenntartásra 
másfélmillió forintnyi támogatást adtunk.  

 
ELNÖK: Milliárd. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Igen. Mit mondtam? 

(Magyar Levente: Másfélmillió forintot.) Igen. Jó. Elnézést, jó, hogy többen jöttünk, 
ugye? (Derültség.) 

Németország esetében, elnök úr, valóban a kvótaügyben nem egyeznek az 
álláspontjaink, de azt hiszem, hogy ez így is fog maradni. Ezzel együtt azt gondolom, 
hogy semmilyen módon nem sérül a stratégiai partnerségünk és a stratégiai 
együttműködésünk, annál is inkább, hogy külügyminiszteri szinten rendszeres a 
kapcsolattartás és én nem látok semmi olyan okot arra, hogy Európában egy nagyon 
fontos európai kérdés esetében ne képviselhetnénk egy olyan álláspontot, ami adott 
esetben elüt a nagy országok álláspontjától. Persze, azt se szeretném itt véka alá 
rejteni, hogy a magyar külpolitikai döntések meghozatalakor alapvetően 
Németországra, mint fontos iránytűre tekintünk. 

Hogy mennyire volt előkészített vagy mennyire nem az álláspontunk, alelnök 
úr, mi a visegrádi körben folyamatosan egyeztettünk, és a Külügyek Tanácsában - 
nem másfél éve, de mondjuk egy éve és két hónapja, amióta ott részt veszek - 
szerintem nem volt olyan ülés, hogy ne mondtam volna el, hogy ne csak a Földközi-
tengeri migrációs útvonalra koncentráljunk, hanem figyeljünk már a Nyugat-
Balkánra is, mert ott nagyobb lesz a bevándorlási nyomás, mint a Földközi-tengeren 
keresztül. 

Hiába mondtuk el, nemcsak mi, hanem a szlovákok, görögök, néha még talán a 
szlovénok és a horvátok is, egyszerűen az Európai Unió valamilyen oknál fogva - most 
itt ne nyissuk meg ezt a kérdést, mert nemhogy nem érek oda Észtországba, hanem 
már mire visszajönnék, még akkor is itt ülnénk - nem volt hajlandó tudomást venni, a 
nyugat-balkáni útvonalon érkező nyomásról. 

Az Oroszország elleni szankciók esetében pedig szerintem világos az 
álláspontunk, kevés dolog okozott akkora gazdasági kárt Magyarországnak az elmúlt 
5-10 évben, mint az Oroszország elleni szankciók, ezzel egyetértek, ugyanakkor azt 
gondolom, hogy a közös európai döntések meghozatalakor fontos az önök által az 
előbb számon kért pragmatikus és hidegfejű álláspont, tehát jelenleg nem vagyunk 
abban a helyzetben, hogy ellene menjünk a fennálló közös európai döntésnek. Én ezt 
most semmiképpen nem javasolnám, ugyanakkor azt a vitát szerintem meg kell 
nyitni, hogy azzal, hogy közös európai döntések születnek, azzal különböző mértékű 
károkozás történik az európai uniós országoknak. Kérdés, hogy mondjuk legitim 
lehet-e az a vita, hogy a szankciós rezsimhez valóban csak akkor nyúljunk hozzá, 
hogyha a minszki megállapodások teljes egészükben teljesülnek, vagy a minszki 
megállapodás részleges teljesülése járhat-e adott esetben a szankciós rezsim részleges 
változtatásával, ez lehet egy legitim vita szerintem. (Mesterházy Attila távozik az 
ülésteremből.) 

Szelényi Zsuzsa képviselő asszony esetében valóban európai válasz abban a 
formában nincs, hogy tagállami válaszok vannak, teljes mértékben egyetértek, 
ugyanakkor én azt gondolom, hogy itt lennének olyan ügyek, amikor viszont tényleg 
európai fellépésre lenne szükség. Például Görögország déli határának megvédése 
esetében, mert azt se Görögország nem tudja egyedül megvédeni, se mondjuk 5-en 
nem tudjuk megvédeni, 10-en sem, azt maximum 28-an tudnánk megvédeni, ha 
tényleg összeraknánk azt az európai erőt, amely egy több ezer kilométeres tengeri 
határvonalat meg szigeteket meg tud védeni. Szerintem össze lehet rakni, de az 
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szakértőknek a feladata, hogy megmondják, hogy ehhez hány hajó, hány repülőgép, 
hány helikopter, hány éjjellátó távcső, meg nem tudom én, mi kell. De össze lehetne 
rakni, és nem pontosan értem, hogy az európai politikai vezetők ezt a javaslatot miért 
nem hajlandók megfontolni, és miért van az, hogy állandóan csak beszélünk a külső 
határok megvédésének fontosságáról, de semmi sem történik. 

Meglepetés, de még egy abszolút fundamentális ügyben egyetértek önnel, ez 
pedig az, hogy a jelenlegi európai struktúra nem képes kezelni ezt a fajta válságot, 
mert amikor ez az európai struktúra létrejött, akkor az ilyen típusú válságok még nem 
voltak a horizonton sem. Tehát egyetértek önnel, hogy valószínűleg egy 
megváltoztatott európai struktúra kellene ahhoz, hogy erre a kérdésre választ tudjunk 
adni. Tehát az a gondolat, amit miniszterelnök úr felvetett és a magyar diplomácia 
képvisel, hogy ez a helyzet lehet, hogy alátámasztja az európai szerződések 
kinyitásának szükségességét, akkor az, ha jól értem, azért szélesebb körű egyetértést 
élvez, mint a kormánypártok… (Szelényi Zsuzsanna: Azt kérdeztem, hogy milyen 
legyen.) Igen, na hogy milyen legyen, ez egy nagyon jó kérdés, de azt gondolom, hogy 
ha valamit, ezt kell európai uniós körben megvitatni, hogy az európai szerződéseket 
milyen irányba nyissuk meg. 

Azt viszont szeretném önnek nagyvonalakban megválaszolni, amit kérdezett, 
hogy Európa öt év múlva hogy nézzen ki. Szerintem öt év múlva még inkább igaz lesz 
az a mostani - hogy is mondjam - koncepciónk, hogy gyenge tagállamokra erős 
Európai Unió nem tud épülni. Tehát erős Európai Unió csak erős tagállamokra tud 
épülni, és szerintem ez egy nagyon fontos koncepcionális kérdés, mert ezzel most 
kisebbségben vagyunk Európában. Tehát az erős tagállamokra épülő erős Európai 
Unió koncepciója jelenleg az európai uniós intézmények támogatását semmiképpen 
sem bírja, és kétlem, hogy mondjuk, ha így egyszerűen, fekete-fehérként tennénk fel 
ezt a kérdést, akkor egy 28-as szavazáson mennyi szavazatot kapna. 

A Nyugat-Balkán kapcsán nem véletlen, hogy hétfőn a bosnyák, ma pedig a 
koszovói külügyminiszter kollégát fogadtam és a bolgár miniszter kollégával is lesz 
találkozónk januárban, kifejezetten kétoldalú, hivatalos alapon, mert 
Magyarországnak az különös jelentőségű, hogy a Nyugat-Balkánon mi a helyzet. Ezért 
én azt gondolom, hogy a Nyugat-Balkánon Macedóniát sokkal nagyobb mértékben 
kellene támogatnia az Európai Uniónak, mert sokszor Macedónia áll helyt az Európai 
Unió helyett, amikor a határok megvédéséről van szó. Nem címlapokra kellene ördögi 
módon felfesteni Macedóniát, amikor megtámadják a rendőreit, és ők valamit erre 
válaszolnak, mert azt gondolom, hogy ezt a világ minden rendőrsége megtenné. Én 
azt gondolom, hogy a szerb csatlakozási folyamatot rendkívüli módon fel kellene 
gyorsítani. Jó döntést hozott a NATO, hogy meghívta Montenegrót, szerintem 
Macedóniával is meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Világossá kell tenni a 
görögök előtt, hogy értjük, hogy névvita van, de a vétót, majd ha akarják, alkalmazzák 
a folyamat végén, de ne az elején. 

Tehát én azt gondolom, hogy a leggyorsabb út az európai uniós meg az 
euroatlanti integráció ebben az esetben. És képviselő asszony, a helyzet az, ahogy ön 
is mondta, hogy rendben van, most nálunk nincsenek bevándorlók, de nem ez volt a 
cél, hogy a bevándorlási hullámot meg tudjuk állítani, hogy a bevándorlási hullámot 
ellenőrzés alá tudjuk vonni? Mert hogyha ez a cél, akkor viszont nekünk megvan a 
megoldás. Akkor szerintem Európának kellene követni minket, és nem nekünk 
Európát a sikertelen politikájában, mert a helyzet az, hogy jelenleg 3-5-10 ezer 
bevándorló érkezik naponta az Európai Unió területére, kivéve Magyarországot. 
Hozzánk nulla. Míg korábban érkezett napi szinten 6-8 ezer, volt, hogy 10 ezer. Tehát 
én azt gondolom, hogy inkább a mi megoldásunkat kellene európai szinten 
alkalmazni és nem magunkra erőltetni egy sikertelen európai megoldást. Tehát hogy 



33 

a kvótával szemben mi a javaslatom, nem tetszik és kérte, hogy ne ezt mondjam, de 
nem tudok mást mondani, minthogy meg kell védeni a külső határunkat, mert ha 
valaki nem tudja megvédeni a külső határát, akkor óriási bajban van és védtelen. 
Segítenünk kell Törökországot, Jordániát, Libanont és iraki Kurdisztánt abban, hogy 
ott el tudják látni emberhez méltó módon a menekülteket, hogy ők aztán haza 
tudjanak menni, hogyha véget ér a konfliktus, és emellett rendeznünk kell a déli 
szomszédságunk instabilitását. 

Az, hogy Németországnak, Törökországnak, Kínának és Oroszországnak 
meghatározó szerepe lesz Magyarország jövője szempontjából, ez szerintem nem 
kérdéses. Nemcsak a földrajzi közelség, hanem a gazdasági és energetikai függőség 
nyomán is, tehát szerintem igen, nekünk fontos az, hogy Törökország, Németország, 
Oroszország és Kína milyen politikát visz, és hozzájuk képest mi hogyan tudunk 
viszonyulni. 

Hogy a keleti nyitásról az építkezés befejeződött, azt továbbra is tartom, hogy 
azokat a kapcsolatokat felépítettük, amelyeket egy állam felépíthetett. De hogy azt 
kihasználják-e a vállalatok és milyen mértékben használják ki, az már nemcsak 
rajtunk múlik, sőt kisebb részben rajtunk múlik, mint rajtuk. Én most számos olyan 
tárgyalásról be tudnék önnek számolni, hogy időt, energiát, pénzt nem kímélve, 
állami intézmények támogattak magyar kis- és közepes vállalkozásokat abban, hogy 
piacot szerezzenek, majd a végén mindenképpen 11-ért akartak eladni valamit, amit a 
másik oldal 10-ért akart megvenni és végül 10,5-ért elvitte egy harmadik fél. És itt az 
állam tehetetlen, mert mindent összerakott, minden lehetőséget megadott, ha 
egyszerűen a magánüzlet nem jött össze, akkor arról már nem nagyon tehetünk. 

Elnök úr, dióhéjban ennyi. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Miniszter úr, gratulálok, azért ez egy szép futás volt (Szijjártó Péter: 

És most még milyen futás lesz! - Derültség.), és ez jelzi, hogy a sport területén is 
kimagasló képességekre hivatott. 

Miniszter úr, köszönjük a beszélgetést, az izgalmas és jó hangulatú 
beszélgetést. Nekem egy kérésem lenne, hogy Tallinban legyen szíves, mondja el, 
hogy a tallini újranyitásnak köszönhetően ma este egy pezsgőt fog nyitni a Külügyi 
bizottság elnöke. Ezt kérem, hogy adja át. (Balla Mihály: Egy Törley pezsgőt.) Törley 
pezsgőt, ami budafoki, így van. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és a 
jövő félévben folytatjuk. Jó utat kívánok! Viszontlátásra! (Szijjártó Péter: Köszönöm 
szépen a meghallgatást.) 

 
(Az ülés végének időpontja: 16 óra 18 perc)  
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