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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Külügyi Bizottság! 
Gazdasági Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár úr, a sajtó nagyra becsült 
képviselői, kedves vendégeink! Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. A két bizottság 
együttes ülést még nem tartott, ha jól emlékszem, tehát történelmi az esemény. De 
tekintettel arra, hogy a miniszter úrnak eléggé sok bizottságot kell meghallgatás 
szinten abszolválnia, ezért készséggel tettünk eleget a minisztérium ez irányú 
kérésének, hogy a két bizottság együttes ülés keretében folytassa le a külügyminiszter 
évi rendes meghallgatását. 

Az eljárás, tisztelt hölgyeim és uraim, az lenne, hogy először a Külügyi 
bizottságnál folytatjuk le az ülés határozatképességével, illetve a napirend 
elfogadásával kapcsolatos procedúrát, ezt követően a Gazdasági bizottság folytatja le, 
utána viszont már együttesen fogunk tovább haladni egy olyan rendben, hogy a 
miniszter úr, illetve az államtitkár úr expozéját meghallgatnánk, ezt követően 
véleményeket, kérdéseket lehetne megfogalmazni a képviselők részéről egy körben, 
illetve ha lehet, egyetlen körben. Ezt követően meghallgatnánk a vendégeink válaszát. 
Ha esetleg ekkor még felmerül igény, módosíthatunk egy második körre, de 
alapvetően egy kör és miniszteri válaszban gondolkodnánk. Az első körben pedig a 
pártmegnyilvánulásoknak adnánk helyet először. (Dr. Szakács László megérkezik.) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor a Külügyi bizottság tagjai vonatkozásában 
szeretném jelezni, hogy Balla Mihályt Németh Zsolt helyettesíti, Bartos Mónikát 
Csenger-Zalán Zsolt. Megállapítom ezzel a Külügyi bizottság határozatképességét. 
(Hollik István megérkezik.)  

Mielőtt az eredeti, meghívó szerinti napirendi javaslatot szavazásra 
bocsátanám, hadd tegyem fel a kérdést, hogy Demeter Márta és Mesterházy Attila 
napirend-kiegészítésre vonatkozó javaslata él-e. (Demeter Márta: Igen.) Él a 
javaslata. A javaslat lényege, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
tájékoztatója Ghaith Pharaon számára kiadott vízummal kapcsolatban, valamint az 
ezzel kapcsolatos dokumentumok bemutatása külön napirendi pontként szerepeljen 
az együttes ülésünkön. Ezzel kapcsolatban azt a javaslatot tenném, hogy kérjük fel a 
miniszter urat, hogy erre a kérdésre hangsúlyosan térjen ki. De ettől még a javaslat 
áll. Ezért először a javaslatról a Külügyi bizottság tagjai szavazni fognak. Szeretném 
megkérdezni a Külügyi bizottságot, támogatják-e azt, hogy a Demeter Márta és 
Mesterházy Attila képviselőtársaink napirend-kiegészítésre vonatkozó javaslatát 
elfogadjuk. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazattal, 2 igen szavazattal a bizottság 
ezt a javaslatot nem támogatja. Szeretném megismételni, hogy ezzel együtt kérjük a 
miniszter urat, hogy erre a kérdésre hangsúlyosan térjen ki. 

Tisztelt Bizottság! Most felteszem a nem módosított napirendi javaslatot 
szavazásra. Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodással és 
7 igen szavazattal a Külügyi bizottság elfogadta a napirendet.  

A Gazdasági bizottságnak átadom a szót. Parancsoljon, alelnök úr. 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a Gazdasági bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Tisztelettel köszöntöm én is a Külügyi és a Gazdasági bizottság jelen lévő 
tagjait. Külön tisztelettel miniszter urat, államtitkár urat és a kedves meghívott 
vendégeket. 
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Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a Gazdasági bizottság határozatképes. 
A kiküldött meghívónak megfelelően két napirendi pont tárgyalására kerül sor. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e a két napirendi ponton kívül egyéb javaslat. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a kiküldött napirendről szavazunk. Aki a 
napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Úgy tűnik, egyhangúlag támogatja a bizottság. Volner képviselő úr szavazott? (Volner 
János: Igen.) Igen, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. Köszönöm szépen. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter meghallgatása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Köszönöm szépen, 
alelnök úr. Akkor vágjunk is a napirendünk első napirendi pontjába. Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása. Miniszter úr, parancsoljon! 
Köszöntöm a miniszter urat és köszöntöm Magyar Levente államtitkár urat is a 
Külügyminisztériumból. 

Szijjártó Péter tájékoztatója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a lehetőséget. 
Egyúttal engedjék meg, hogy már az ülés elején megköszönjem önöknek azt a 
rugalmasságot, amit azzal tanúsítottak, hogy együttes ülés keretében hallgatnak meg. 
A helyzet az, hogy amikor sorra vettük, milyen munkanapok vannak hátra az évből, 
amikor találkozhatnánk, akkor ezen kívül nem találtunk alkalmas napot. Tekintettel 
arra, hogy innentől kezdve a Visegrádi 4-ek és a Nyugat-Balkán külügyminiszteri 
találkozója, hivatalos kínai látogatás, hongkongi látogatás, hivatalos macedóniai 
látogatás, Bécsben a nukleáris biztonsági csúcs, a NATO külügyi tanács, az EBESZ 
külügyi tanács, EU külügyi tanács, Általános Ügyek Tanácsa, hivatalos koszovói és 
szöuli látogatás és Kairóban az EU-Arab Liga külügyminiszteri találkozó, ami 
december 20-ig jelenti a programot. Ezért jutottunk erre a kérésre mi, önök pedig 
arra a nagyvonalú válaszra, hogy ezen a mai napon közösen találkozhatunk itt. 

Annyit szeretnék még talán emlékébe idézni, elnök úr, hogy egyszer már volt 
olyan, amikor ez a két bizottság együtt ült miattam még kettővel kiegészítve. Az a 
miniszteri meghallgatásom volt most már lassan két esztendeje. Köszönöm szépen 
önnek, hogy még egyszer erre sort kerítettek.  

Demeter képviselő asszony által felvetett kérdésre is nagyon szívesen 
válaszolok. Már az elején szeretném elmondani, hogy ne legyen emiatt tüske a 
képviselő asszonyban, hogy amikor óhajtja, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Konzuli Főosztályának munkatársai az ön rendelkezésére állnak, tehát amikor önnek 
időben megfelel. Ha annyit meg tetszik tenni, hogy befárad a minisztériumba, akkor 
az említett úriember vízumkérelmével és vízumkiadásával kapcsolatos összes 
dokumentációt, nyilván amit a jogszabály megenged a személyes adatok tekintetében, 
az ön rendelkezésére bocsátjuk. Tehát önön múlik, hogy mikor jön. Az én 
munkatársaim az ön rendelkezésére állnak. (Demeter Márta: Köszönöm. Még a 
héten!) Oké, még a héten, akár 11 óra után rendelkezésére állunk. 

Ami az idei esztendőt illeti, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, 
szerintem abban a tekintetben nincs vita közöttünk, hogy rendkívüli időket élünk. 
(Csöbör Katalin megérkezik.) Olyan változások zajlanak a világpolitikában és a 
világgazdaságban is, amilyen jellegű változásokra korábban talán kevesen gondoltak 
volna. A világgazdaságban zajló változások tekintetében talán nem túlzás azt állítani, 
hogy az elmúlt évszázadok ipari forradalmainak hatásait is felülmúlja a mostani 
változások hatása. Egy olyan éven vagyunk már majdnem túl, majdnem 11 hónapon, 
amikor újabb tabuk és újabb dogmák dőltek meg. Elég az Egyesült Államok 
elnökválasztására, a britek EU-ból való kilépésére vonatkozó népszavazására, az 
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osztrák elnökválasztás körüli hercehurcákra gondolni. De ugyanakkor itt van velünk 
az a sok súlyos kihívás még mindig, amelyekkel az Európai Unió kénytelen 
szembenézni. Elég csak felidézni, hogy hogy tudtuk elfogadni nagy nehezen a 
Kanada-Európa szabadkereskedelmi megállapodást és a digitalizáció hatásai, úgy 
tűnik, az előzetesen sejtetteknél is jóval komolyabbak a világgazdaság tekintetében. 

Két esztendővel ezelőtt találkozhattam önökkel ebben a körben és már 
majdnem ebben a kapacitásban először. (Mesterházy Attila megérkezik.) Akkor már 
egy nagy vita zajlott, hogy érdemes-e a magyar külpolitikát úgy átszervezni, hogy 
annak egy sikerorientált külgazdasági fókuszt adjunk. Mi akkor, ezekben a nagy 
vitákban azt mondtuk, hogy a megváltozó körülmények igenis indokolják, hogy egy 
más típusú külpolitikát folytassunk. Persze, emlékszünk mindazokra a támadásokra 
és kritikákra, amelyek akkor értek minket, mondván, hogy nem szabad így átalakítani 
a külpolitikát és nem lesznek jók azok a változtatások, amelyeket végrehajtottunk. 
Ezért engedjék meg, hogy most pusztán a tényekre és a számokra alapozva számoljak 
be önöknek az idei esztendőről. (Balla Mihály megérkezik.) Mert persze külpolitika 
esetében mindig adódik a kérdés, hogy mi a sikeresség kritériuma. Most hogy 
Külgazdasági és Külügyminisztérium van, így kicsit könnyebb, mert legalább a 
külgazdasági tekintetben tudjuk, hogy mi a siker kritériuma.  

Azt gondolom, egész Magyarország büszke lehet arra, hogy elmondhatjuk, nem 
elég, hogy 2015-ben minden külgazdasági mutatószámban a magyar gazdaság 
gazdaságtörténeti rekordot ért el, 2016-ra a már ismert első kilenc havi számok azt 
mutatják, hogy a tavaly megdőlt nemzetgazdasági rekordot az idei esztendő végén 
újra meg fogjuk tudni dönteni. Ugyanis soha nem volt olyan magas az exportja, soha 
nem volt olyan magas a kereskedelmi forgalma és soha nem volt olyan magas a 
külkereskedelmi többlete a magyar gazdaságnak, mint tavaly. Az idei esztendő első 
kilenc hónapja azt mutatja, hogy export tekintetében további 2,9 százalékos 
növekedés, a kereskedelmi forgalom tekintetében további 2,1 százalékos növekedés 
tapasztalható. (Gyöngyösi Márton megérkezik.) A külkereskedelmi egyenlegünk 
szeptember végén már 1,2 milliárd euróval magasabb volt, mint tavaly. Ez azt 
mutatja, hogy jó esélyünk van arra, hogy mind az export, mind a kereskedelmi 
forgalom, mind a külkereskedelmi többlet szempontjából 2016-ban újra 
Magyarország gazdaságtörténetének legjobb eredményeit tudjuk elérni. Az első nyolc 
hónapra vonatkozó eddigi végleges számaink alapján azt tudom önöknek mondani, 
hogy 34 ország tekintetében már 8 hónap alatt többet exportáltunk, mint tavaly egész 
évben. Tíz ország tekintetében meghaladtuk a 2015-ös év exportjának 90 százalékát, 
13 esetben pedig a 80 százalékát.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ami az export irányultságát illeti, a magyar export 
79,1 százaléka továbbra is az Európai Unió országaiba irányul. Az export 13 és fél 
százaléka az úgynevezett keleti nyitás által érintett országokba irányul. 2010-ben 
hirdettük meg ezt a politikát, azóta 7 százalékkal nőtt az exportunk a keleti nyitás 
országaiba. Azzal együtt, hogy az ismeretes és sajnálatos ukrajnai események miatt az 
Európai Unió olyan gazdasági korlátozó intézkedések bevezetése mellett döntött, 
amelyek miatt az addigi második legjelentősebb kereskedelmi partnerünk, 
Oroszország ma már csak a 14. legfontosabb partnerünk és folyamatosan esik vissza 
nemcsak Oroszország, hanem az Oroszország körüli volt szocialista tagköztársaságok 
gazdasági teljesítménye is, ami pedig a magyar exportra összességében rendkívül 
negatív hatással van. 

A déli nyitási irányba az exportunk 2,1 százaléka irányul jelenleg. Ez 2014 óta, 
mióta meghirdettük ezt a politikát, 9 százalékos növekedést jelentett. Nyilvánvalóan 
ezek az exportrekordok, tisztelt képviselőtársaim, nem önmaguktól állnak elő. 
Ezekért kőkeményen tenni kell. Tekintettel arra, hogy nemcsak a beruházásokért, 
hanem az exportlehetőségekért is elképesztő, mondhatnám, élet-halál küzdelem 
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folyik amiatt, hogy a világgazdaság folyamatosan alakul át, azáltal az egyes országok 
és egyes kormányok is egyre inkább benne vannak, beleszólnak, belelépnek abba a 
küzdelembe, amely a vállalatok exportlehetőségeiért szól. 

Ezért szeretném önökkel ismertetni a legfontosabb tevékenységeket, amelyeket 
annak érdekében végeztünk, hogy a magyar cégek export tekintetében 
versenyképesebbek legyenek. Az Eximbank a tavalyi esztendőben összesen 394 
milliárd forintnyi hitelt adott ki, az idei esztendőben pedig - az első három 
negyedévre van már adatunk - 259 milliárd forintnyi hitelfolyósítás történt. Ez 14,6 
százalékkal több, mint a tavalyi esztendő első három negyedévében. Az ügyfelek 86 
százaléka kis- és közepes vállalkozás és 14 százalékuk a nagyvállalat. Az első három 
negyedévben a folyósítás 57 százaléka került kis-, közepes és mikrovállalkozásokhoz. 
Jelenleg 1094 vállalat élt az Eximbank által nyújtott hitel lehetőségével. 
Ezerkilencvennégy vállalat, közülük 950 mikro-, kis- és közepes vállalkozás. Mindez 
azt jelenti, hogy a tavalyi 48 százalék után az idei esztendő eddig eltelt időszakában 
46 százalékkal nőtt az Eximbank ügyfeleinek száma, a mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások tekintetében egy év alatt megmásfélszereződött az ügyfélállományunk. 

A bank eredményességét mutatja az idei esztendő első három negyedévében, 
hogy 248 milliárd forintnyi többletexportot generáltak az Eximbank hitelei és 31 
milliárd forintnyi belföldi többlettermelést. Ez összességében a nominális GDP-hez 
220 milliárd forinttal járult hozzá, a költségvetés bevételeit pedig 80 milliárd forinttal 
emeli. Ami a banki hitelezés eredményességét talán jól szimbolizálja: a magyar 
bankrendszerben az úgynevezett NPL-ráta, a non performing loans, tehát a nem 
teljesítő hitelek aránya 8,9 százalék. 8,9 százalék! Az Eximbanknál 1,1. Tehát a 
hitelezés eredményessége így néz ki. Az exportpromócióval megbízott kereskedőházi 
hálózat 47 képviselet létesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást folytatott le és azt 
tudom önöknek mondani, hogy 2014-ben a partnercégek 760 milliárd forintnyi 
exportárbevételt könyveltek el, 2015-ben 895 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a 
partnercégek körében 135 milliárd forintnyi exportárbevétel-növekedés történt. Jó 
hír, amiről szeretném önöket tájékoztatni, hogy 2017-ben Magyarország rendezheti az 
Exportfejlesztési Világfórumot. 

Ami a befektetéseket, illetve a beruházásokat illeti, arról szeretném 
tájékoztatni önöket, hogy a tavalyi esztendőben is minden létező rekordot megdöntött 
a magyar gazdaság a beruházásösztönzési rendszeren keresztül bejött beruházások 
tekintetében. Önök is ismerik a Nemzeti Befektetési Ügynökséget, magyarul a HIPA-
t. Jó néhány képviselőtársam keresett meg szerencsére minden oldalról abban az 
ügyben, hogy befektetők jönnének Magyarországra és a HIPA vagy más kormányzati 
szervek járjanak el benne pozitívan. Ez az esetek döntő többségében meg is történt. 
Tavaly egész esztendőben 66 beruházási projekt érkezett be Magyarországra a 
Befektetési Ügynökségen keresztül. Idén most péntekig 68, tehát már több. Tavaly 1,4 
milliárd eurónyi beruházás jött ezen a csatornán, idén 3,2 milliárd euró. Tehát már 
több mint a duplája múlt péntekig. A tavalyi esztendő egészéhez viszonyítok. És 
tavaly 13 ezer munkahely jött létre ezen a rendszeren keresztül egész évben, idén 
most péntekig 17177. Ez azt jelenti, hogy már most a befektetésösztönzési rendszeren 
keresztül minden eddigi rekordot meg tudtunk dönteni. 

A 68 beérkezett beruházás jól mutatja a magyar nemzetgazdaság irányultságát, 
mármint a nemzetek szerinti lebontásban. Tizenöt beruházás Németországból, 13 az 
Egyesült Államokból érkezett, és a magyar középvállalati, nagyvállalati rendszer 
megerősödését mutatja, hogy a harmadik legtöbb vállalat magyar volt, akinek ezen a 
rendszeren keresztül támogatást tudtunk adni. Hat brit, 4 kínai és svájci, 3 francia, 
japán és spanyol, valamint 2 dán és indiai, összességében a többi országok, Ausztria, 
Dél-Korea, Kanada, Mexikó és Szíria egy-egy országgal képviseltették magukat és egy 
ENSZ-intézmény beruházását is sikerült elhozni. (Z. Kárpát Dániel megérkezik.) A 
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magyar gazdaság diverzifikáltságát jól mutatja, hogy 16 ágazatba érkeztek ezek a 
beruházások. Igaz, a legtöbb, 23 az autóiparból, 12 a szolgáltató szektorból, 7 pedig az 
élelmiszeriparból.  

Ami a regionális felosztást illeti, mindvégig törekszünk arra, hogy a 
magyarországi régiókat egyenlően próbáljuk fejleszteni. Itt persze végső soron a 
befektetőkön múlik, hogy mit választanak, de igyekszünk orientációt adni. Sikerként 
könyvelhetjük el, hogy ugyan Közép-Dunántúlra jöttek a legtöbben, 14-en, de 13 
beruházás az Észak-Alföldre, 12 Közép-Magyarországra, 11 Észak-Magyarországra, 10 
pedig a Dél-Alföldre jött, 4 Nyugat-Dunántúlra. Sajnos Dél-Dunántúlra 1, ezt még 
gyorsan mondom, amíg Bánki Erik nincs itt, de nagyon igyekszünk azon is. (Dr. 
Szakács László közbeszólása.) Nagyon igyekszünk azon is. Nagyon remélem, hogy 
Bánki Erik és Szakács László képviselő urak a jövőben sok ilyen lehetőséggel keresnek 
meg minket, hogy segíthessünk.  

Tisztelt Képviselőtársaim! (Bánki Erik megérkezik.) Ami a stratégiai 
partnerségeket illeti, az idei esztendőben 7 új stratégiai együttműködési 
megállapodást kötöttünk. Ezzel a kormánynak 72 stratégiai partnere van. Ők 
összesen 165 ezer embert foglalkoztatnak. Korábban, talán még a 
Vállalkozásfejlesztési bizottságban is volt egy meghallgatás stratégiai partnerek 
ügyében. Sokszor felmerül a kérdés, hogy van-e értelme mindennek. Százhatvanöt-
ezer embert foglalkoztat ez a 72 vállalat, és amióta megkötöttük a stratégiai 
együttműködési megállapodásokat, 13633 új munkahelyet hoztak létre, amiből 1325 
kutatásfejlesztési területen jött létre. Tízezerhatvanöt milliárd forintnyi beruházást 
hoztak ezek a cégek Magyarországra, ebből 1600 milliárd forintot a megállapodások 
aláírását követően és a magyar beszállítói arány 68,25 százalék, ami a szerződések 
aláírásától számítva 17,75 százalékos növekedés. Ez egy általános vita szokott lenni, 
hogy a magyar kkv-kat támogatjuk-e vagy a nagy nemzetközi vállalatokat. Én azt 
mondom, hogy mindkettőt és a nagy nemzetközi vállalatok támogatásán keresztül 
tudunk piacot teremteni a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak. Ezt mutatja a 
magyar beszállítói arány növekedése is. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a 
világgazdaságban zajló új folyamatok és változások miatt azonban meg kell újítani a 
befektetésösztönzéssel kapcsolatos rendszerünket. Ennek értelmében január 1-jétől 
egy külön támogatási program indul a kutatás-fejlesztési beruházásokra, amellyel 
lehetővé válik, hogy innentől kezdve Budapesten is tudunk támogatást adni a kutatás-
fejlesztési célú beruházások esetében. Ez eddig nem volt így. Huszonöt százalékos 
támogatásintenzitással tudjuk támogatni kutatás-fejlesztési központok, 
kompetenciaközpontok létrehozását. Emellett pedig átállítjuk a beruházásösztönzés 
költségvetési támogatásának kiszámítási rendszerét, munkahely fókuszról 
technológia fókuszra. Ez azt jelenti, hogy a munkahelyek megtartása mellett, ha 
technológiai fejlesztés megy végbe, akkor is tudunk támogatást adni.  

A társasági adó egykulcsossá alakítása, 9 százalékra csökkentése Európában a 
legversenyképesebb befektetési-beruházási környezetet fogja létrehozni 
Magyarországon. Lehetővé teszi azt, hogy egy újabb dogmát haladjunk meg. 2010-től 
kezdve volt egy nagy vita, mert a régi közgazdasági dogma úgy szólt, hogy választani 
kell gazdasági növekedés és pénzügyi fegyelem között. Mi azt mondtuk, hogy nem kell 
és be is bizonyítottuk, hogy nem kell. Lehet úgy gazdasági növekedést elérni, úgy új 
munkahelyeket nagy számban létrehozni, hogy közben a pénzügyi fegyelmet is meg 
lehet tartani.  

Most úgy látjuk, hogy egy újabb dogma van előttünk, amely úgy szólt eddig, 
hogy választani kell a fizetések emelése és a versenyképesség javítása között. Mi azt 
mondjuk, hogy nem kell választani, mindkettőt egyszerre el lehet érni. Egyszerre 
lehet fizetéseket emelni és egyszerre lehet javítani az ország versenyképességét. Ez 
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nem egyszerű, de a nem egyszerű nem jelenti azt, hogy lehetetlen. Egy komplex 
csomag kell hozzá, egy komplex akcióterv, egy komplex megközelítés, amely úgy tud 
létrejönni, hogy a vállalati adóterhek folyamatos csökkentésével kell megteremteni a 
lehetőséget arra, hogy az emberek fizetése is növekedni tudjon. Tehát ezzel az új 
komplex akciótervvel, jelentős adócsökkentéssel el tudtuk érni, hogy megdőlt az a 
dogma is, hogy vagy fizetésemelés, vagy versenyképesség-növelés. A válasz az, hogy 
mindkettő. 

Röviden szeretném önöket tájékoztató arról, hogy a határ menti 
gazdaságfejlesztés tekintetében is minden idők legjelentősebb programját indítottuk 
el. A Vajdaságban 2016 és 2018 között 20 milliárd forint vissza nem térítendő és 30 
milliárd forint kedvezményes hitelt biztosítunk. Az idei esztendőre 5 milliárd forint 
esik. Összességében 2500 nyertes pályázat között már 4 milliárd forintnyi támogatás 
megítélése megtörtént a Vajdaság tekintetében. Kárpátalja tekintetében 2016-ban 2 
milliárd forint vissza nem térítendő támogatásról tudunk döntést hozni, 1190 pályázat 
érkezett be. Folyamatosan gondoskodunk arról, hogy az elbírálás átlátható legyen. 
Meg kell mondanom önöknek, hogy még számomra is újdonságként hatott a Nemzeti 
összetartozás bizottságában, ahogy jobbikos és MSZP-s képviselőktől is egyszerre 
kaptunk ebben az ügyben dicséretet. Ezt nem azért mondtam, hogy az ott helyet 
foglaló kollégáikat számon kérjék a pártvezetők, ezt szeretném aláhúzni. Szeretnénk 
továbbmenni ezzel a programmal. Így a Horvátországi Magyarok Demokratikus 
Közösségének vezetésével kidolgoztuk az ottani vidék- és gazdaságfejlesztési 
programot, amelyre a jövő évre már 500 millió forintot elkülönítettünk. A Muravidéki 
Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával ugyanígy tettünk. Az erdélyi és 
felvidéki programok pedig még ennél is nagyobbak lesznek. 

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy jelenleg 5 kötött segélyhitelügylet 
van folyamatban, a nemzetközi versenyképességünk és a magyar exportképesség 
fejlesztésének egyik nagyon fontos eleméről beszélünk. Indonézia, Laosz, Vietnám, 
Mongólia és Ukrajna tekintetében zajlanak, illetve előkészítés alatt vannak ezek a 
folyamatok. Koszovóval pedig december 13-án kerül sor aláírásra. 

Nos, ha megengedik, ennyit a külgazdaságról, ahol azért könnyebb mérni az 
eredményességet, azt gondolom, mert számok vannak. Külpolitika tekintetében sokat 
vitáztunk arról, hogy most eredményes-e, jó-e, sikeres-e a magyar külpolitika vagy 
nem. Alapvetően nehéz konszenzusra jutni, nemcsak azért, mert kormány és ellenzék 
vitázik, mert akár még lehetne is, hanem mert igazából soha nem definiálta senki, 
hogy mi a külpolitika sikeressége. Mondjuk, sikeresnek tekinthető-e az, hogy az idei 
esztendőben péntekig, mert a ma reggeli találkozókat még nem számítom, összesen 
90 külügyminiszterrel találkozott a magyar külügyminiszter és velük összesen 136 
találkozót folytatott le. Siker-e vagy nem siker, nem tudjuk. A kollégáimat 
megkértem, hogy nézzék meg. Soha ilyen év még nem volt, és még november végén 
vagyunk, hogy 90 külügyminiszterrel találkozott volna a magyar külügyminiszter és 
velük 136 találkozót bonyolított volna le. Mellettük pedig 60 más, alapvetően 
gazdasági, kereskedelemfejlesztési vagy európai integrációs miniszterrel folytattam 
megbeszélést.  

Korábban sokat beszéltünk arról, hogy az elszigetelődés irányába haladunk. 
Nem tudom, hogy ezt ebbe az irányba mutató számnak kell-e tekinteni. A Biztonsági 
Tanács 5 tagja közül néggyel természetesen volt külügyminiszteri találkozó. Emellett 
az összes szomszédos ország és minden számba jövő erős gazdasági, politikai hatalom 
külügyminiszterével az idei esztendőben is konzultáltunk a rendszeres konzultációk 
jegyében. 

Szeretnék számot adni önöknek arról, hogy az elmúlt évek legnagyobb 
diplomáciai sikerét értük el azzal, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 
toronymagasan, legtöbb szavazattal ebből a térségből, Kelet- és Közép-Európából 
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Magyarországot választották be. Mindez azt mutatja, hogy dacára a mindenfajta 
nemzetközi ármánykodásnak, az igazságtalan támadásoknak, Magyarország 
befeketítésének, a világ úgy gondolkozik rólunk, mint egy olyan országról, amely 
helyes és jogos, ha az Emberi Jogi Tanács tagja. Messze a legtöbb szavazatot kaptuk 
ebből a térségből, horvát barátainkat több mint 30 szavazattal tudtuk megelőzni.   

Persze, azok a támadások, amelyeket az elmúlt időszakban kaptunk, 
alapvetően a bevándorlási válsággal kapcsolatban elfoglalt álláspontunk miatt, illetve 
a minket ért támadásokra adott, kétségtelenül kemény reakciók miatt álltak elő. E 
tekintetben szeretném önöknek elmondani, hogy a magyar külpolitika orientációja 
változatlan marad, tehát a bevándorlást továbbra sem tartjuk válasznak az Európát 
érő kihívásokra. A bevándorlás nem jó válasz sem a demográfiai, sem a 
munkaerőpiaci kihívásokra. Azt gondoljuk, hogy az ellenőrizetlen és szabályozatlan 
illegális migráció kifejezetten rossz dolog, kifejezetten negatív hatása van a világra, 
kifejezetten negatív hatása van Európára. Úgy gondoljuk, hogy a kvóták nemcsak egy 
észszerűtlen és végrehajthatatlan rendszert hoznának létre, hanem a kvótákról szóló 
döntés teljes egészében az európai uniós jog megsértésével született. Azt gondoljuk, 
hogy a bevándorlási válság megoldása a határaink megvédésénél kezdődik, és a 
segítséget kell oda vinni, ahol a baj van, és nem a bajt oda hozni, ahol még nincs baj. 
Ezért a jövőben is arra fogunk törekedni, hogy legyen rá bármilyen közös európai 
politika vagy ne legyen, mi Magyarország határát meg fogjuk védeni és segítséget 
fogunk nyújtani minden egyes olyan országnak, amely hasonlóképpen kíván eljárni.  

Azt tudom ígérni önöknek - van, aki ennek örül, van, aki nyilván nem -, hogy 
ha Magyarországot a jövőben is olyan verbális inzultusok fogják érni, mint eddig, a 
Külügyminisztérium ugyanolyan keménységgel és határozottsággal fog reagálni, mint 
eddig. Kétfajta iskola létezik ebből a szempontból: hogy ilyenkor be kell húzni az 
embernek fülét-farkát, elnézést kell kérni a létezéséért és el kell kullogni, vagy 
határozottan visszaszólni, kiállni az országért és a magyar emberekért. Mi ez utóbbit 
fogjuk tenni a jövőben is. Annál is inkább egyébként, hogy mindenfajta kritikával 
szemben Magyarország szerintem tiszteletre méltó teljesítményt nyújt a bevándorlás 
alapvető okainak kezelése tekintetében és Magyarország, a magyar emberek 
tiszteletre méltó teljesítményt nyújtanak a humanitárius tekintetben szintén. Jelenleg 
146 katonánk szolgál az észak-iraki, kurd térségben. Azon 23 ország egyike vagyunk a 
világban, aki nemcsak beszél az Iszlám Állam elleni harcról, hanem valóban 
katonákat is küld ebbe a harcba. Huszonhárom ilyen ország van. Mindenki nagyon 
hangosan tud beszélni e küzdelem tekintetében, de 23-an küldünk katonákat.  

Másrészt pedig az iraki és jordán katonák robbanó eszközökkel szembeni 
kiképzésében is részt veszünk. Szíriában kórházépítésre 5 millió eurót ajánlottunk fel, 
az afganisztáni donorkonferencián 5 millió euró értékű segélyhitel-felajánlást tettünk, 
700 ezer euróval támogattuk az EU Trust Fundját Afrika vonatkozásában. A Madad 
Alapba 3 millió eurót fizettünk be, a magyar Ökomenikus Segélyszervezet számára 35 
millió forintért - velük együttműködésben - hoztunk létre humanitárius és fejlesztési 
irodát Irakban. Tehát azt gondolom, hogy nincs szégyenkeznivalónk humanitárius 
oldalon sem, még akkor sem, ha ezt sokan nem kívánják elismerni. 

Végezetül pedig, ha megengedik képviselőtársaim, két alapvető fontosságú 
kérdéssel szeretném befejezni, amelyek a magyar külpolitikát alapvetően 
meghatározzák. Az egyik az Európai Unió jövője. Úgy látjuk, hogy a Brexit egy 
kórkép, a Brexit nem az oka, hanem az eredménye az Európai Unió jelenlegi 
politikájának. Örülünk annak, hogy abban egyetértés van, hogy változtatni kell az 
Európai Unióban. Annak nem örülünk, hogy ennek különböző irányai között egyelőre 
nincs egyetértés. Úgy látjuk, hogy megbukott az a koncepció, amely úgy szólt, hogy 
minél gyengébbek a tagállamok, annál erősebb az Európai Unió. Úgy látjuk, hogy erős 
Európai Uniót csak erős tagországokra lehet alapozni, és a Brexit után, ha jól értjük, a 



13 
 

két kudarcot szenvedett entitás közül az Európai Unió intézményei nem, csak a brit 
kormány vonta le a személyi konzekvenciákat. Most már csak szeretnék emlékeztetni 
arra, hogy két olyan miniszterelnök volt az Európai Unióban, akik az Európai 
Bizottság jelenlegi elnökének megválasztása ellen szavaztak és szerintem az idő 
bizonyította, hogy nekik volt igazuk.  

Azt gondolom, kifejezetten szégyenteljes az, ahogy az Európai Unió 
Ukrajnához áll. Az Európai Unió jelenleg Ukrajna számára két rendkívül fontos 
folyamatot blokkol. Az Európai Unió egyes intézményei és nagy tagállamai miatt nem 
kapott még vízummentességet Ukrajna és az Európai Unió egyik önmagát 
legnyitottabbnak hirdető országa miatt nem jött még létre a szabadkereskedelmi 
megállapodás Ukrajnával. Ez két olyan ügy, amely rendkívül fontos Ukrajnának. 
Magyarország ennek határozott támogatója. Az európai intézmények és a nagy 
tagállamok nem. Azt gondolom, ezek után arról beszélni, hogy mi erősíti és ki erősíti 
az orosz propagandát és ki oroszbarát és ki nem az, idejétmúlt történet. Arról nem is 
beszélve, hogy a Kanada-Európa szabadkereskedelmi megállapodás elfogadásánál is 
igazából az európai barátaink bohózatba illő előadást vezettek elő a végén, ami 
szerintem kár. Mint ahogy azzal sem értünk egyet, hogy az Európai Unió bővítésére az 
elkövetkezendő öt évben nem kerül sor. Szerintünk az Európai Unió megerősítéséhez 
alapvető fontosságú a bővítés, ezért Magyarország továbbra is hangos támogatója és 
szószólója lesz a nyugat-balkáni irányú bővítésnek. 

A másik ügy, amit végezetül szeretnék idehozni, az az Egyesült Államok 
elnökválasztása. A magyar kormány nem rejtette véka alá, most sem teszem, hogy mi 
kifejezetten nagyszerű hírnek tartjuk Donald Trump győzelmét, szerintünk ez jó hír 
mind Magyarország, mind a világ szempontjából. Persze látjuk, hogy egy elég komoly 
hisztéria söpört végig a világon. A liberális politikai és médiaelitek számára váratlan 
volt, hogy nem a számukra kényelmes megoldás született az Egyesült Államokban. De 
mégiscsak az amerikai emberek döntenek arról, hogy ki legyen az Egyesült Államok 
elnöke. Kifejezetten jó hírnek tartjuk, hogy a demokráciaexport innentől kezdve nem 
lesz az Egyesült Államok külpolitikájának középpontjában. Éppen elég bajt okozott ez 
már a környezetünkben. Elég, ha csak a déli vagy délkeleti szomszédságunkra 
gondolunk. Arról már önök tájékoztatást kaphattak, hogy a miniszterelnök úr és a 
megválasztott amerikai elnök beszéltek egymással telefonon, ahol az amerikai elnök 
átadta a meghívását a miniszterelnök úr számára egy amerikai találkozóra, illetve 
beszéltek a leendő együttműködésről. Azt gondoljuk, hogy a politikai kapcsolatok 
javításának most egy kifejezetten pozitív terepe lehet, és úgy látjuk, hogy az az 
álláspont, amelyet Donald Trump képvisel a NATO-val kapcsolatban, aláhúzza a 
magyar kormány korábbi törekvéseit, hogy az euroatlanti biztonsági integráció 
európai lábát meg kell erősíteni. 

Demeter Márta képviselő asszony és Mesterházy Attila képviselő úr 
javaslatának ugyan önök nem szavaztak többséget, de Németh Zsolt elnök úr 
figyelmeztetett arra, hogy ha lehet, akkor térjek ki erre a kérdésre. Tehát Pharaon úr 
vízumkérelmével kapcsolatban Mesterházy Attila képviselő úrnak mondom, mivel ő is 
a kezdeményezők között volt, hogy Demeter képviselő asszonynak már jeleztem: a 
Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya áll az önök rendelkezésére. Természetesen a 
vonatkozó vízumkérelemmel és kiadással kapcsolatos valamennyi dokumentációba 
önök betekinthetnek, amint véget ért a bizottsági ülés, onnantól kezdve, amikor önök 
jelzik, a kollégáim rendelkezésükre állnak. 

Tehát szeretném önöknek elmondani, hogy a vízumkiadás az előírt 
jogszabályoknak megfelelően történt. A vízumkérelem beadásakor a kérelmező 
jelezte, hogy a közelmúltban kapott francia vízumot. A kollégák úgy jártak el, ahogy 
ilyenkor el kell járni. A közösségi vízuminformációs rendszer a kérelmet befogadta. A 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által lefolytatott ellenőrzések nem jeleztek 



14 
 

korlátozó találatot és a körözött személyek és okmányok adatait nyilvántartó EU 
ellenőrzési rendszer, ezt úgy hívják, hogy SIS II., nem jelzett találatot. Tehát sem a 
nemzeti rendszerek, sem a közösségi európai rendszer semmifajta korlátozó találatot 
nem jelzett. Ilyenkor konzultációt lehet kérni, ha felkerül a schengeni rendszerbe egy 
ilyen vízumkérelem, akik látják, tagországok és nemzetközi szervezetek, konzultációt 
kérhetnek egy-egy ügyben, ha valamit érzékelnek. Egy olyan európai uniós tagország 
volt, amely konzultációt kért. Németország kért egyedül konzultációt, majd két nap 
után jelezte, hogy kiadható a vízum. Innentől kezdve, azt gondolom, az önmagában 
gyanús, ha valakit az amerikaiak 25 évig el akarnak kapni, 25 évig köröznek és az a 
valaki keresztül-kasul járja a világot, beutazik európai uniós tagországokba, jár-kel a 
világban és 25 évig az amerikaiak nem tudják elkapni. Azt gondolom, hogy… 
(Pillanatnyi szünetet tart.) Mivel szeretnénk javítani a politikai kapcsolatot, itt 
pontot teszek a mondat végére, a képviselőtársaimnak pedig állunk rendelkezésre a 
Külügyminisztériumban a vonatkozó dokumentációval. 

Köszönöm szépen a lehetőséget és még egyszer köszönöm a két bizottságnak a 
rugalmasságot, hogy együttes meghallgatásra kerítettek sort. (Vona Gábor távozik.) 

Kérdések, hozzászólások 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Köszönjük szépen 
miniszter úr. Első körben a Külügyi bizottság frakcióinak szeretném megadni a szót, 
azt követően pedig a Gazdasági bizottság frakciói mondanák el a véleményüket. 
Utána pedig az egyes képviselői felszólalásokra már felváltva a Külügyi, illetve a 
Gazdasági bizottság képviselőinek adnánk szót. Ebben állapodtunk meg Bánki Erik 
elnök úrral. 

Tisztelt miniszter úr, köszönjük szépen a beszámolót. Azt gondolom, elég jól 
időzítettük az amerikai elnökválasztás utánra ezt a meghallgatást. Most lényegesen 
letisztultabb körülmények közepette kerülhet sor erre a meghallgatásra, mintha 
mondjuk néhány héttel hamarabb lett volna. Ezért azt gondolom, most valóban van 
lehetőségünk arra, hogy stratégiai szemlélettel foglalkozzunk a kérdésekkel. 

Először is azt szeretném aláhúzni, hogy a Külügyminisztériumban az elmúlt két 
esztendőben lefolytatott integráció, tehát a külgazdaság és a kulturális diplomácia 
integrálása a Külügyminisztériumban, egy nagyon fontos, a magyar külpolitikát, a 
magyar külgazdaság-politikát és általában a nemzetközi kapcsolatainkat döntően 
érintő szervezeti döntés volt. Mivel múlt alkalommal, a legutóbbi ülésünkön 
hallgattuk meg példának okáért a kulturális diplomáciáért felelős államtitkár urat, 
örömmel konstatáljuk, hogy ez az integráció sikeresen halad előre. Bízom benne, 
hogy ezen az úton tovább tudunk menni és nem kezdődik elölről az, amit bizony az 
elmúlt két és fél évtizedben tapasztaltunk, hogy néha összevonjuk egy kicsit, utána 
megint leválasztjuk. Emlékeztetnék arra, hogy 2010-ben elakadt a külgazdaság 
integrálása a Külügyminisztériumba. Remélem, hogy most ez az integráció sikeres 
lesz, és minden reményünk megvan arra, hogy ez az integráció sikeres legyen. 

Másodszor szeretném hangsúlyozni, hogy a külügyi törvény beterjesztése és 
elfogadása a külpolitikai működés szempontjából nagy jelentőségű. Most jön persze 
annak vizsgálata, a puding próbája az evés mintájára, hogy ez a törvény ténylegesen 
szolgálja-e gazdasági értelemben, anyagi értelemben a magyar diplomácia céljait. De 
azt gondolom, hogy arra is megvan a megalapozott reményünk, hogy ez a törvény 
hosszú távon tudja stabil alapra helyezni a diplomatáink működését. 

Az egyik kérdés, amit szeretnék feltenni, miniszter úr, ez a külügyi vagyonnal 
kapcsolatos. Hogyan áll a külügyi vagyonügynökség létrehozása? Számtalan városban 
tapasztaljuk ugyanis azt, hogy rendelkezik a magyar állam olyan értékes külügyi 
ingatlanokkal, amelyek ugyanakkor mintha még nem lennének egy egységes 
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szemléletben kezelve, ehhez a külügyi vagyonügynökség felállítása, úgy tűnik, eléggé 
sürgető lenne.  

Második témaként az Egyesült Államokat szeretném felhozni. Azt gondolom, 
hogy most az Egyesült Államok elnökválasztása után van egy olyan helyzet, amely 
mindenképpen új dimenzióba helyezi a kapcsolatainkat. Néhány szóval érintette a 
miniszter úr ezt a választást. Ugyanakkor említette azt, hogy itt egyfajta 
együttműködéspárti amerikai kormányzatra számít. Nem tartunk-e attól, illetve mit 
gondolunk arról, miniszter úr, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy Amerika magába 
fordulásának az időszaka, egyfajta izolacionizmus következik? Amerika First, ugye, 
hangzott a trumpi gondolat. És nem tartunk-e attól, hogy visszatér az unilateralizmus 
az amerikai külpolitikában, amikor maguk döntik el a dolgokat és nem veszik 
figyelembe a partnereiket kellőképpen? Különösen két vonatkozásban tartom ezt 
fontos kérdésnek, az egyik a NATO. A NATO-val kapcsolatban az amerikai elnökjelölt 
mondott olyat, hogy a washingtoni szerződés 5. pontjának teljesítéséhez az Egyesült 
Államok feltételeket kíván szabni, nevezetesen, hogy szálljanak be kellőképpen a 
tagállamok anyagi vonatkozásban a szövetség működtetésébe. Tehát a NATO jövőjére 
szeretnék rákérdezni. 

A másik kérdés pedig a szabadkereskedelmi megállapodások ügye, különös 
tekintettel a transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodás kérdésére, mivel ez 
érdekli alapvetően az európai embereket. Az amerikai elnök ebben a kérdésben 
kevésbé volt karakteres, mint a TPP-vel kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy 
annak, tehát a Csendes-óceáni megállapodásnak vége. De az európai megállapodás 
jövőjét hogyan látjuk, mit tartanánk kívánatosnak, milyen álláspontot fogunk ebben a 
kérdésben képviselni? 

Egy kifejezetten fontos harmadik témát szeretnék felvetni. Ez a közép-európai 
kapcsolataink, a V4. Ezen a területen egy nagyon látványos felfutásnak lehettünk 
szemtanúi az elmúlt két esztendőben. Örvendetes. Örvendetes az is, hogy egy pártközi 
konszenzust élvez ez a közép-európai építkezés. Azt gondolom, hogy kevés olyan 
területe van a magyar külpolitikának, ahol ezt egyértelműen állíthatjuk. Viszont itt 
van egy örökzöld ügy, miniszter úr, amire szeretnék rákérdezni, ez a tallinni 
nagykövetség megnyitása. A legutóbbi meghallgatáson kaptunk erre vonatkozóan egy 
egyértelmű ígéretet miniszter úrtól, hogy küszöbön áll a tallinni nagykövetség 
újranyitása. Különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió elnöki teendőit fogja 
Észtország betölteni, azt gondolom, itt lenne az ideje. Mi a menetrendje, van-e 
menetrendje a tallinni követség újranyitásának?  

Az utolsó kérdés, amit röviden fel szeretnék vetni, ez a nemzetpolitika ügye. A 
nemzetpolitika tekintetében hangsúlyozta miniszter úr, hogy milyen jelentős 
nagyságrendi növelésre került sor az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy ez 
rendkívül örvendetes, hiszen a határon túli magyarok számára fölöttébb indokolt volt, 
hogy egy ilyen nagyságrendű anyagi növelésre kerüljön sor. Ezt egyelőre Kárpátalja és 
a Vajdaság élvezheti, noha valóban Horvátország és Szlovénia irányában is már 
elindultak a munkálatok. Ugyanakkor van ennek a programnak a vissza nem 
térítendő támogatás mellett egy másik lába, nevezetesen a hitelnyújtás lehetősége. 
Hogyan áll a hitel lába a határon túli magyarok támogatásának, mennyire sikerült az 
Eximbankkal felállítani az erre irányuló együttműködést, hiszen azoknak az 
összegeknek, amelyekről beszélünk, a jelentősebb része hitel formájában kerülne 
folyósításra? 

Az utolsó nemzetpolitikai vonatkozású kérdésem pedig az lenne, hogy a 
határon túli magyarok helyzetében nem csak pozitív adottságokkal kell számolnunk. 
Vessünk egy pillantást arra, hogy Romániában sajnálatos módon nem javult a 
magyarok helyzete az elmúlt két esztendőben, sőt a politikai és egyházi vezetők 
folyamatos vegzálása tapasztalható. Az egyházi ingatlanok visszaadási folyamata 
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megtorpant és a szimbólum- és nyelvhasználati területeken is komoly problémák 
adódnak. De Ukrajnát is említhetnénk. A közelmúltban egy olyan oktatási 
törvénytervezetet fogadtak el az ukrán parlamentben, amely egyértelműen hátrányos 
a kárpátaljai magyarok számára, és amennyiben sor kerül annak a bizonyos 
nyelvtörvénynek a visszavonására, amiről szintén megkezdődött az eszmecsere 
Ukrajnában, akkor, azt gondolom, teljesen tisztázatlan nyelvi, jogi helyzetet idézhet 
elő, kaotikus állapotok keletkezhetnek. Lehetséges-e jószomszédi kapcsolatokat 
építenünk a szomszédainkkal úgy, hogy a határon túli magyarok helyzete 
párhuzamosan romlik? Szeretném, ha a miniszter úr erről a kérdésről is kifejtené az 
álláspontját. 

Tisztelt Bizottság! Most meg szeretném adni a szót az ellenzéki képviselőknek. 
Először a szocialisták jelentkeztek, utána pedig a Jobbiknak fogom megadni a szót. A 
szocialistáknak hadd adjam meg először a szót. Frakció-hozzászólások köre van. 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. (Szijjártó Péter 

jegyzetel.) Megvárom miniszter urat, hogy a figyelmét az ellenzéki képviselőknek is 
tudja szentelni. 

Két általános megjegyzéssel hadd kezdjem! Miniszter úr megdicsért 
bennünket, ellenzéki képviselőket a rugalmasságunkért, hogy ezt az együttes ülést 
ilyen rugalmasan elfogadtuk. Nem érdemeljük meg a dicséretet, miniszter úr, 
szeretném mondani. Az ellenzéki képviselőknek nem volt más választása, minthogy 
az ön meghallgatását ilyen együttes ülés keretében bonyolítsuk le. Azt gondolom, 
hogy ebben érthető az aggályunk, hiszen ötven perc telt el és ellenzéki képviselő még 
nem szólalhatott meg a bizottsági ülésen. Ez egy történelmi pillanat, erre még soha 
nem volt példa, hogy két bizottság együttes ülésen hallgasson meg egy minisztert. 
Nagyon dicséretes, hogy ön hány helyen jár az országban, de 365 napból valószínűleg 
két napot tud találni arra, hogy két bizottsági ülés keretében külön-külön tudjunk 
beszélgetni ezekről az egyébként fontos kérdésekről. Tehát csak szeretném 
visszautasítani a dicséretet, nem érdemeljük meg, miniszter úr. 

A második, hogy az a stílus, amit ön képvisel külügyminiszterként, olyan iskola 
nem létezik. Ön azt mondta, hogy van a határozottság, és van a behúzzuk a fülünket-
farkunkat típusú külügyminiszteri szerep. Nem, miniszter úr, van sokféle más 
külügyminiszteri szerep. Amit ön képvisel, az a Fidesz szóvivőjének, vagy Orbán 
Viktor személyes szóvivőjének szerepköre. Nem tudott váltani külügyminiszteri 
szerepkörbe. A határozottság nem keverendő össze az arroganciával és 
nagyképűséggel. Ezt csak egy általános megjegyzésként szeretném az ön figyelmébe 
ajánlani. 

Van nekem is jó pár kérdésem, kezdeném talán azokkal, amelyek a 
leglényegesebbek. Elnök úr is és ön is többször említette Ukrajnát, Oroszországot. 
Legutóbb, nem olyan régen járt itt az ukrán külügyminiszter és a miniszterelnök is. 
Miniszter úr, látom, hogy most Ukrajna többször hivatkozási alapként szerepel. De 
amikor elfoglalta Oroszország a Krími félszigetet, akkor nem láttam önt tüntetni az 
orosz nagykövetség előtt „Ruszkik, haza!” molinó előtt. Ezt azért kérdezem, mert 
2008. augusztus 14-én, amikor a grúz konfliktus kirobbant, akkor ön az orosz 
nagykövetség előtt bőszen tüntetett ilyen molinók előtt. Most mintha úgy tűnne, hogy 
kisebb lenne a kormánynak ez a fajta elkötelezettsége, hogy akár ezt a konfliktust 
elítélje, vagy világosan és egyértelműen jelezze Oroszországnak is Magyarország 
álláspontját. Zárt körben vagy zártabb körben meghallgattam a miniszterelnök úr 
nagyon szép szavait az ukrán miniszterelnökhöz. De valahogy ez a külpolitikában nem 
jelenik meg. Ezért kérdezném a miniszter urat, hogy valóban igaz-e, hogy Moszkva 
legszorosabb szövetségese Magyarország a NATO-n és az Európai Unión belül. 
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A másik ehhez kötődő kérdésem, hogy kap-e a magyar miniszterelnök orosz 

forrásokból bármilyen információt az ottani szolgálatoktól, diplomáciai forrásokból, 
amivel segítenék a magyar miniszterelnök döntéseit. Tehát van-e bármilyen kapcsolat 
a különböző orosz szolgálatokkal, vagy diplomáciai csatornákon keresztül kap-e a 
miniszterelnök Putyintól ilyen típusú információs támogatást? 

A másik ilyen kérdésem a vízumügyre utal. Pharaon-ügyben Demeter Márta 
képviselő asszonynak több kérdése is lesz. Ez tényleg érdekes helyzet, mert azt értem, 
hogy a különböző rendszerekben nem találták meg ezt a jóembert, de ha az Interpol 
körözi, akkor ettől függetlenül is meg lehet találni. Tehát nemcsak a németektől függ, 
meg a franciáktól, meg a nem tudom, kicsodáktól, hogy ha ők azt mondják, hogy nem 
rossz ember, akkor szerintünk sem rossz ember. Van ebben azért saját felelőssége is a 
Külügyminisztériumnak. Arról nem is beszélve, hogy ez most már nem az első ügy, 
amikor a vízumokkal probléma van. Szeretném önt emlékeztetni Kiss Szilárdra, aki 
Oroszországban végzett áldásos tevékenységet kereskedőházzal, sok minden mással 
kapcsolatban. Magyarul: többször előfordult már, hogy a magyar vízumkiadási 
rendszer bizony rosszul működött. Éppen ezért kezdeményeztük Mártával, hogy erről 
a Külügyi bizottság külön folytasson egy vitát külön napirendi pont keretében, mert 
schengeni vízumokat állítunk ki, nemzetbiztonsági kockázatok vannak, 
terrorizmussal kapcsolatos kockázatok vannak, és bizony nem lehet Magyarország rés 
a pajzson ilyen szempontból. Tehát azt kérdezném miniszter úrtól, hogy ön szerint 
rendben van-e a magyar vízumkiadási rendszer, tudjuk-e garantálni azt, hogy 
különböző bűncselekményekkel, terrorizmussal vádolt emberek nem kapnak 
schengeni vízumot a magyar szervek segítségével. 

A másik, ez is egy általánosabb kérdés, mert nem tért ki rá, hogy még mindig 
csodálják Erdoğant és Törökország rendszerét. Hiszen korábban ódákat zengtek 
arról, hogy milyen jók ezek az autokratikus rendszerek, mert milyen hatékonyan 
működnek. Ez a külpolitikai állásfoglalás még ma is érvényes-e, látva azokat a 
gondokat, problémákat, amelyeket az európai politikai élet és a sajtó is napvilágra hoz 
Erdoğan politikájával kapcsolatban? Vagy látva éppen azt a fenyegetést, hiszen ön is 
említette a migráció ügyét, hogy Erdoğan most már nyíltan fenyegeti Európát azzal, 
hogy egyszer csak megnyitja a határokat és sok sikert kíván az ott élő migránsoknak, 
menekülteknek és akkor valóban lesz lehetősége minden európai államnak, hogy 
bizonyítsa, képes-e erre a védelemre.  

Németh Zsolt bizottsági elnök úr ellopta a témáimat, akár ülhetne az MSZP 
frakcióban is. (Derültség.) Én is szeretném megkérdezni… Már a kritikai észrevételeit 
tekintve, remélem, ebből nem lesz elnök úrnak baja. Én is rákérdeznék. Értem, hogy 
most hirtelen nagyon jó nekünk, hogy Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást, 
de korábban azt láttam a sajtóban, hogy mást sem tettek, mint próbálták magyarázni 
a miniszterelnök elmondott mondatait, hogy nem úgy kell ám értelmezni, hogy ő 
támogatja a Trumpot, és maga a miniszterelnök is magyarázkodott, hogy ő csak a 
migránspolitikájára gondolta azt, amit gondolt. Értem, hogy hirtelen most nagyon jó 
hír lett, mintha vátesz lenne vagy valamilyen orákulum a magyar miniszterelnök, de 
azért azzal a mondattal kapcsolatban, ami arról szól kicsit lekicsinylően, hogy a 
demokráciaexporttal nem próbálkozik majd az Egyesült Államok, és ez milyen jó lesz, 
(Hollik István távozik.) felhívnám a figyelmet, hogy ez ennél nagyobb problémát 
jelent szerintem a világban a különböző globális konfliktusoknál. És ennyiben 
csatlakoznék az elnök úrhoz: az a mondat, hogy majd a NATO oldja meg saját maga, 
és az, hogy Amerika valóban fordulhat egy ilyen izolacionalista irányba, szerintem ez 
nem Magyarország, nem Európa, nem Közép-Kelet-Európa érdeke egészen biztosan. 
Csak hogy mondjak egy konkrétumot: Trump arról is beszélt, hogy meg kell 
finanszírozni minden országnak a saját biztonságát. Magyarország nem érte el még a 
2 százalékos befizetési küszöböt a GDP-hez mérten a NATO-ban például. Nem is fogja 
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belátható időn belül. Azt gondolom, hogy nemcsak politikai örömöt, hanem akár 
fejtörést is hozhat Trump következő elnöki ciklusa. (Tiffán Zsolt távozik.) 

Még egy kérdés a nemzetpolitika ügye kapcsán, de ezen belül még két külön 
kérdésem lesz, amely érinti azt is, amiről beszélt Németh Zsolt. Többször megígérte 
ön is és a miniszterelnök is, hogy majd egyszer csak elérkezik az az időszak, amikor 
nemcsak agyondicsérjük a szomszédainkat, hogy ennél jobb kapcsolataink nem voltak 
még soha sem Szlovákiával, Romániával vagy egyéb más környező országgal, hanem a 
kényes kérdéseket is napirendre tűzzük. Kérdezem a miniszter urat, hogy a 
miniszterelnök vagy ön ezen az 1567 találkozón, amin találkoztak különböző 
diplomatákkal, ezeken megbeszélték-e ezeket a kényes kérdéseket. Most csak az idő 
rövidsége miatt nem sorolom fel azokat, amikről Németh Zsolt is beszélt. Tehát mikor 
lesznek asztalra téve ezek a kényes kérdések? 

Az utolsó kérdés, ez a ceterum censeo, ezt megszokhatta már tőlem, miniszter 
úr. A tallinni nagykövetségre én is mindig rá szoktam kérdezni. Egyetértve Németh 
Zsolttal, szükség lenne a tallinni nagykövetség újranyitására.  

Elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Lehet, hogy még élnék vele. Köszönöm 
szépen. 

 
NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Köszönöm, képviselő 

úr. Köszönöm az ajánlatot is, de nem kívánok élni ezzel a lehetőséggel. (Gyöngyösi 
Márton: Pedig jól jöhet!) Önöknek kell megoldani a Szocialista Párton belüli 
helyzetet. A Jobbiknak szeretném megadni a szót. Gyöngyösi alelnök úr! 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a Külügyi bizottság alelnöke: Köszönöm a 

szót, elnök úr, a miniszter úrnak pedig a beszámolóját. Nagyon nagy érdeklődéssel 
hallgatom mindig ezeket a lendületes beszámolókat. Legalább akkora érdeklődéssel, 
mint szocialista képviselőtársaimnak a keményebb, harcosabb nemzetpolitikai kiállás 
iránti igényét. Igencsak érdekes ezt hallgatni egy olyan párttól, amely december 1-jén 
a diplomáciai vezetőjét elküldte egy koccintásra Năstase akkori román 
miniszterelnökkel.  

Mindenesetre ez nem róluk szól, hanem a jelenlegi Fidesz-kormánynak, illetve 
az önök diplomáciai tevékenységének értékeléséről. Mint mindig, most is nagy 
érdeklődéssel hallgattam a külkereskedelemre vonatkozó adatokat, illetve a 
klasszikus diplomáciai tevékenységekkel kapcsolatos meglátásait. A parlamentben két 
olyan vitanapot is lefolytatunk, lefolytattunk az elmúlt egy hét alatt, amely a magyar 
gazdaság helyzetét közelebbről vizsgálja meg. Az egyik a munkanélküliségről, illetve a 
magyar bérek helyzetről szólt, ma pedig az európai uniós forrásokról és az új európai 
uniós költségvetésről fogunk vitázni egy vitanap keretében. Ott is mindig elmondtuk 
és szerintem itt is idekívánkozik, hogy persze kommunikációs szinten lehet úgy 
beállítani a jelenlegi magyar állapotokat, mintha dübörögne a gazdaság és minden 
nagyon jól haladna, de szerintem önök is érzik és tudják, hogy ezek a mérőszámok, 
illetve ez a fajta külkereskedelmi tevékenység csak részben fedi a valóságot. Tehát le 
kell szögeznünk, hogy amíg a magyar gazdaságot GDP-ben mérik és Magyarország 
exportjában és külkereskedelmi mérlegében dominálnak azok a multinacionális 
vállalatok, amelyeket önök több milliárd forinttal kistafíroztak, hogy itt minimálbéren 
munkahelyeket teremtsenek, addig igencsak visszás az, amikor önök 
exportszámokkal dobálóznak és a GDP növekedésével villognak. Ugyanis mindkét 
mérőszámban a torz magyar gazdasági valóság, az elmúlt 26 évben a különböző 
kormányok áldásos tevékenységének eredményeképpen eltorzított magyar gazdaság 
köszön vissza. Ezt még az önök képviselői is egy ilyen vitanap alkalmával bevallják, 
mint Lázár János is nem régiben, amikor az európai uniós források elköltésével 
kapcsolatban vitatkoztunk.  
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Ugyanígy van egy sikeres nemzetközi környezet. Ezt elismerem és fontos az, 

hogy egy nemzeti kormányzat ki tudja aknázni a nemzetközi környezetben rejlő 
lehetőségeket. De az infláció csökkenéséhez, a hitelminősítő intézetek által 
Magyarország felminősítéséhez, a makroszámokhoz, igen, hozzájárult a nemzetközi 
környezet is. A makroszámok tekintetében illethetné önöket dicséret is, csak ne 
tegyünk úgy, mintha ezzel meg lenne oldva, ki lenne pipálva ez az egész kérdéskör. A 
nemzetközi környezet az önök kezére játszott ebben. Illetve a mérőszámok 
tekintetében jó lenne dűlőre jutni, ugyanis ezek nem a magyar gazdasági 
teljesítményt mérik.  

Ugyanígy érdeklődéssel hallgattam miniszter úr dilemmáját a tekintetben, 
hogy hogyan lehet mérni a diplomácia sikerességét, mi a diplomáciai siker fokmérője. 
Meggyőződésem, hogy nem a külkereskedelmi mérőszámokban rejlik, erről már az 
előbb ejtettem szót. Mint ahogy a találkozók mennyiségében sem. Tehát ez a darabra, 
kilóra megvolt típusú hozzáállás nem biztos, hogy a diplomácia sikerességének a jó 
mérőszáma. Legalább olyan rossz, mint a GDP a magyar gazdaság vonatkozásában. 
Mint ahogy az sem sikeres, ha egy párt ökle egyben a diplomácia vezetője is. 
Meggyőződésem, hogy ha megnézzük, milyen sikeres országokban hogyan működik a 
diplomácia, az mindig egy felszín alatt lévő tevékenység. Tehát az nem a legharcosabb 
tárca és a legharcosabb műfaj általában, ami a konfliktusokat mindig a felszínen vívja 
meg. Nagyon sok a diplomáciai tevékenységben a felszín alatti gondos aprómunka, 
amely néha toldozgat-foldozgat, elmagyaráz, elemez, stratégiát alkot. Ezt pedig 
nagyon hiányolom. Néha nagyon értékelem a harcos kiállást, de úgy látom, hogy az a 
fajta klasszikus diplomáciai tevékenység igencsak hiányzik az eszköztárból. 

Ami a keleti nyitást illeti, a céljaival egyetértünk, már csak azért is, mert a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom fogalmazta meg először ennek a fontosságát is és 
mint külpolitikai stratégiát is. A kivitelezés tekintetében azonban vannak bizonyos 
kétségeink az iránt, hogy jó irányba halad-e ez a történet. Ugyanis azt látjuk, főleg ami 
a külkereskedelmi vonatkozását illeti, hogy ott a lehetőségek tekintetében igencsak 
azoknak lejt a pálya, akik önökhöz közel állnak, illetve a Fidesszel, az önök 
kormányával közeli kapcsolatokat ápolnak. Nem a tehetség határozza meg, hogy ki 
milyen lehetőségekhez jut, hanem sokkal inkább az, hogy a hatalommal milyen 
kapcsolatban áll.  

Ami a Pharaon-ügyet illeti, mert ez is valahol a keleti nyitás - hogy mondjam - 
eredménye, van itt egy ember, aki hol professzorként, hol szaúdi üzletemberként 
jelenik meg az önök kommunikációjában. Mondtak ezzel az emberrel kapcsolatban 
már mindent, de egyre gyanúsabb és egyre kaotikusabb ez a kép, amit láthatunk. Azt, 
hogy ez az ember hogyan kerülhetett Magyarországra, hogy kaphatott vízumot, illetve 
hogyan bújt át az FBI és az Interpol körözési listáján, én nem tudom, de ez az ember 
nem egy egyszerű turistavízummal jött ide, hogy megnézze a Halászbástyát, illetve a 
Mátyás-templomot. Ez az ember megérkezett Magyarországra, alapított egy tucat 
céget, ráadásul a saját neve alatt, amelyekben mind a Pharaon és a görög ábécé 
valamelyik betűje szerepel, és lehet, hogy strómanokkal dolgozott, de műemlék 
jellegű épületek tucatjait vásárolja fel többek között a miniszterelnök vejének 
közreműködésével. Számtalan olyan épületet vásárolt meg ez az ember, amely 
nemzeti műemlék és nemzeti kincs. Egy ilyen ember esetében ráadásul, aki 
beköltözködik a miniszterelnök tőszomszédságába, igencsak furcsa az, hogy önök 
elintézik azzal, hogy nem szólt senki. Tehát mi egy oltári nagy nemzetbiztonsági 
kockázatot látunk ennek az embernek a mozgásában. Ezt a Forbes Magazin, az FBI 
körözési listája, francia országgyűlési határozatok mondják ki.  

Közben már önök is réges-régen beazonosították ezt az embert, hiszen a 
belügyminiszternek ott van egy papírja arról, amit elküldött a szaúdi nagykövetnek 
itt, Budapesten elmondva, hogy ujjlenyomatok, biometrikus adatok alapján 
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beazonosították ezt az embert. Ez a Pharaon az a Pharaon. Teljesen mindegy, hogy 
milyen születési dátum vagy milyen név alatt fut, ez a Pharaon az a Pharaon, ergo 
meg szeretném kérdezni, hogy hogyan tovább, miniszter úr. Ön már megtett egy 
nagyon jó lépést: felmondta azt a szerződést, amely a Külügyminisztérium 
tulajdonában lévő Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., illetve Pharaon egyik cége 
között állt fenn a Prominens Food Zrt. 50 százalékos tulajdonosi részesedése kapcsán. 
Ön valamiért nagyon érdekes módon kihátrált ebből az élelmiszerexportra, -importra 
szakosodó cég tulajdonosi köréből. Felmondta ezt a szerződést. Szeretném tudni, 
hogy miért. Milyen olyan információk jutottak el önhöz, amelyelnek kapcsán 
felmondta ezt a szerződést? Illetve mit tud a Tarsoly-Pharaon-találkozóról, ami a 
legújabb sajtóértesülések szerint a Külügyminisztérium közreműködésével jött létre 
egy bizonyos csepeli gigaberuházás ügyében.  

Illetve ebben a kérdésben, ha már a virágzó amerikai kapcsolatok szóba 
kerültek, Colleen Bell is megnyilatkozott. Miniszter úr, itt valaki nem mond igazat. 
Colleen Bell nem mond igazat? Nem tudom, beszélt-e vele, vagy megtárgyalták-e ezt, 
vagy bekérette-e a nagykövet asszonyt a Külügyminisztériumba. Ők váltig állítják, 
hogy ez az ember egy bűnöző, ez ellen az ember ellen egy körözés beindult és 
Magyarország nem teljesítette a nemzetközi kötelezettségeit.  

Vannak ellentmondások az önök kormányzásában a tettek, illetve a 
kommunikáció között, és ami nagyon érdekes, hogy Orbán Viktor, illetve az önök 
számtalan képviselője, jelesül az európai parlamenti képviselői között egy óriási 
szakadék tátong. Azt látom, mintha különböző ügyek kapcsán Orbán Viktor 
miniszterelnök úr utasításaival, kinyilatkoztatásaival homlokegyenesen mást 
cselekednének a fideszes képviselők az Európai Parlamentben. Itt van például a török 
európai uniós csatlakozás ügye. Ön személy szerint is nagyon pozitívan értékeli 
Törökország európai uniós csatlakozási törekvéseit. Nemrégiben járt elsőként a 
törökországi puccskísérlet óta Erdoğant meglátogatni. Orbán Viktor rendszeresen 
nagyon kedvezően nyilatkozik Törökországról, illetve a török európai uniós 
csatlakozásról. Ehhez képest a napokban az Európai Parlamentben volt a török EU-
csatlakozás felfüggesztéséről egy szavazás, amely során az önök képviselői közül 
ketten igennel szavaztak, öten tartózkodtak, a többiek meg nem voltak jelen. Van egy 
kis ellentmondás a között, amit önök kormányzati pozícióból képviselnek 
Törökországgal kapcsolatban, illetve a között, amit Brüsszelben az önök parlamenti 
képviselői. (Az elnök felé fordulva.) Nagyon rövid leszek! Még egy percet kérek, elnök 
úr! 

Az orosz szankciók ügyében ugyanez a helyzet, tisztelt miniszter úr. Önök 
kormányzati szinten többször elmondták azt, legutóbb Orbán Viktor miniszterelnök 
úr az itteni Putyin-látogatás kapcsán, hogy az orosz szankciók teljesen értelmüket 
vesztették. Ezt mondta a miniszterelnök úr egy év elteltével, amit a Jobbik az első 
napon mondott akkor, amikor Brüsszelben megszületett ez a határozat, hogy a krími 
események után Oroszországgal szemben az Európai Unió szankciókat vezessen be, 
többek között Magyarország is. Ehhez képest az EP-ben fideszes képviselők a 
balliberális pártokkal közösen kézen fogva támogatták az Oroszország elleni 
szankciókat, ami tökéletesen ellentmond a magyarországi nemzeti érdekeknek. 

Miniszter úr említette a Jean-Claude Juncker személyéről történő európai 
bizottsági szavazást. Miniszter úr itt is megemlítette, hogy két ország volt, amely nem 
támogatta. Orbán Viktor és David Cameron kijelentéseire emlékszünk. Az a nagy 
probléma, hogy az önök európai parlamenti képviselői támogatták, egyhangúlag 
szavaztak az ottani néppárti képviselőkkel és támogatták ezt az embert abban, hogy az 
Európai Bizottság elnöke lehessen. 

A CETA ügyében - és ez az utolsó pont, ígérem -, a kanadai-európai uniós 
szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban az Európai Parlamentben volt egy 
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szavazás a napokban, múlt hét közepén, ami arról szólt, hogy az európai bíróságnak 
megküldve ezt a dokumentumot az vizsgálja meg és legyen egy előzetes 
normakontroll a tekintetben, hogy a CETA-ban a befektetői vitarendezési 
mechanizmus összhangban áll-e az európai uniós joggal. Nekünk meggyőződésünk, 
hogy ez, ami a nemzetállamok joggyakorlása fölött áll, tökéletesen ellentétes a magyar 
nemzeti érdekekkel, ennek számtalanszor hangot adtunk. Az önök képviselői 
megszavazták, hogy ez a dokumentum ne kerüljön az európai bíróság elé. Önök 
nemmel szavaztak ebben a kérdésben együtt az MSZP-vel és együtt a Demokratikus 
Koalícióval. Ezzel a nemzeti szuverenitásunkat durván sértő szavazáshoz adták a 
nevüket. Miniszter úr, milyen érzés Gyurcsány Ferenccel egy akolban lenni, illetve az 
MSZP-vel egy vályúból enni? Köszönöm szépen. 

 
NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Utolsó frakció-

hozzászólás a KDNP részéről, Hoffmann Rózsa képviselő asszony. Arra szeretném 
kérni a képviselőket, hogy ugyanazokat a kérdéseket ne tegyük fel többször. Tehát ha 
az orosz szankciókról van kérdés, ne tegyük fel, mert elhangzott. Törökországhoz való 
viszonyunk elhangzott. Tehát próbáljuk meg, ha valami új kérdés van, amit a 
miniszter úrnak fontosnak tartunk feltenni, azt megfogalmazni. Képviselő asszony! 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Annál is 

inkább, mert tapasztalom, hogy a klasszikus miniszteri meghallgatások jó alkalmat 
kínálnak a képviselők nagy részének arra, hogy saját vagy pártjuk elgondolásait 
kifejtsék. Ez rendben is van. De nem kívánom követni ezt az utat. Két ok miatt sem. 
Egyrészt a Kereszténydemokrata Néppárt mindenben támogatja azt a külpolitikai, 
külügyi, külgazdasági irányvonalat, amelyről a miniszter úr nagyon tetszetősen és 
lendületesen beszámolt. Másrészt az idő rövidsége vagy gyors múlása miatt inkább a 
kérdéseimre igyekszem korlátozni a megszólalásomat.  

Mint említettem, miniszter úr beszámolója elsöprő volt. A magam részéről 
gratulálok mindahhoz az óriási munkához, amelyet két év alatt kifejtett, az itt 
elhangzott számokhoz egyaránt. 

Nemzetközi szervezetek vonatkozásában röviden említésre került az Európai 
Unió és a NATO. Szeretném hallani miniszter úr véleményét egyéb, bizonyos súllyal 
rendelkező nemzetközi szervezetekben való szerepvállalásunkról is, nevezetesen az 
Európa Tanácsra és a frankofón szervezetekre gondolok. Ez utóbbira különös 
tekintettel a tegnapi jobboldali előválasztási eredményre és a jövő évben várható 
elnökválasztásra. Hogy látja, miniszter úr, ezek a szervezetek mennyire tudnak 
partnereink lenni egyik-másik kérdésben? Illetve a szervezetekbe delegált magyar 
képviselők, politikusok eddigi munkája és jövőbeli munkája alapján hol lát 
lehetőséget arra, hogy a külpolitikai törekvéseket és a hazai törekvéseket segítsük? 

A második kérdésem egy rövid választ igényel csak. A vatikáni kapcsolataink 
jelen pillanatban milyenek? 

A harmadik helyen erősíteni szeretném Németh Zsolt elnök úr törekvését, hogy 
a nemzetpolitikánkról a szomszédságpolitika keretében hallhassunk néhány szót 
kicsit a V4-ekkel kapcsolatban kifejtett tevékenységünkhöz fűzve, különös tekintettel 
Szlovákiára és Romániára. 

Negyedszer azt kérdezném, hogy a Külügyminisztérium és egyáltalán a 
külpolitikánk tud-e és mit tett eddig annak érdekében, hogy 2024-ben Magyarország 
rendezhesse az olimpiai játékokat. Ez a külpolitikának egy sajátos területe lehet. 

Az ötödik kérdésem kicsit a régi szakterületemhez is kapcsolódik. Nem 
gondolja-e miniszter úr, hogy a Külügyminisztériumnak esetleg erőteljesebben fel 
lehetne, fel kellene néha lépni a nyelvoktatás érdekében? Amely ugyan javulóban van, 
mint hallottuk a Kulturális bizottságban is néhány nappal ezelőtt Balog Zoltán 



22 
 

miniszter úrtól, mindazonáltal gyorsabb fejlődést igényelne. Nemzetközi 
szervezetekkel kezdtem a kérdéseim sorozatát. Bizony, azt tapasztalom ott is, nem 
elsősorban vagy kizárólag a magyar delegációban, hanem minden szervezet 
delegációjában, hogy aki nem beszél jól valamilyen idegen nyelven ezen a területen, 
annak hiába vannak kapcsolatai, jó gondolatai, az elveszett azokban a nemzetközi 
szervezetekben, ahol nincs szinkrontolmácsolás és egyáltalán a kapcsolatépítésnek a 
külpolitikában alapvető és semmi mással nem nélkülözhető eszköze a nyelvtudás. 
Addig, amíg most ott tartunk, hogy az érettségizetteknek körülbelül 50 százaléka 
rendelkezik már nyelvvizsgával és a diplomaszerzésig a nyelvtudás nem nagyon 
növekszik, szerintem alapvető külpolitikai érdek is, hogy a nyelvoktatási programok 
erősödjenek. Javaslom és kérem miniszter urat, hogy segítse az EMMI politikáját és 
törekvéseit ezen a téren. Minden idegen nyelvre gondolok, hozzátéve vagy beleértve a 
szomszédos országok nyelveit is. Köszönöm szépen. 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke: Köszönöm szépen, 

képviselő asszony. Most a Gazdasági bizottság veszi át a szót. Elsőként Tóth Csaba 
alelnök úrnak adom meg a lehetőséget szólásra. (Szijjártó Péter közbeszólása. - Tóth 
Csaba: Parancsoljon, miniszter úr!) 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Csak azt szeretném 

jelezni, elnök úr, hogy amíg vannak kérdések, és amíg meg nem válaszolok, addig 
maradok!  

 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke: Ezt megszoktuk miniszter 

úrtól. Fel sem merült, hogy másként történik. Tóth Csaba alelnök úr, öné a szó! 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a Gazdasági bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Miniszter úr megnyugtatott minket, hogy addig maradunk, amíg van 
kérdés. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet arra, hogy az eddig eltelt másfél óra egy 
valamit bebizonyított: ennek az együttes ülésnek így semmi értelme nincs, hisz közel 
másfél óra telt el és most jutok a Gazdasági bizottság tagjaként először szóhoz. Most 
kérem a miniszter urat arra, hogy a következő, egy év múlva esedékes beszámolót úgy 
szervezzük, hogy a bizottságoknak legyen lehetőségük a meghallgatást külön-külön 
megtenni. 

Tisztelt miniszter úr, a beszámolója nagyon sok területet érintett. Én, mint a 
Gazdasági bizottság alelnöke is, a kérdéseimben a külgazdaság területét érinteném, 
abból is csak két szeletet, hogy másoknak is legyen lehetőségük értelemszerűen 
kérdéseket feltenni. Miniszter úr mondta, hogy az eredményességet a számokban 
lehet leginkább mérni és nagyon impozáns adatokról számolt be. Ugyanakkor van az 
éremnek másik oldala. Én csak kettőt említenék meg. Az egyik, hogy Magyarországon 
az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson az uniós átlag 68 százaléka, és ezzel Közép-
Európában utolsók vagyunk. Ez az egyik szám. A másik pedig a sokat emlegetett kkv-
k, ahol nem lehetünk arra büszkék, hogy a kis- és középvállalkozások a 
versenyképesség tekintetében az utolsók Kelet-Európában. Van mit javulni. Ehhez 
kapcsolódnának a kérdéseim is.  

Egy évvel ezelőtt a miniszter úr a meghallgatáson visszaemlékezett a 
miniszterjelölti meghallgatására, ahol három fontos célt fogalmazott meg, kitűzve, 
hogy belátható időn belül az első három helyet szeretnék megszerezni, így 
fogalmazott akkor. Az egyik az volt, hogy az Európai Unióban hazánkban legyen a 
legmagasabb az ipar hozzájárulása a nemzetgazdaság teljesítményéhez. A másik cél az 
volt, hogy az Európai Unióban hazánkban legyen a legmagasabb az export GDP-hez 
mért aránya. A harmadik pedig, hogy Közép-Európában nálunk legyen egy főre 
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vetítve a legmagasabb a külföldi közvetlen működő tőke aránya. Remélem, hogy jól 
idéztem. Egy évvel ezelőtt részletesen beszélt arról, hogy hogyan állunk. Most egy szót 
nem hallottunk erről. Így felmerül a kérdés, hogy azért nem beszélt róla, mert ezeket 
a célokat nem sikerült teljesíteni, vagy valami más oka van. Mert ha sikerült volna, 
gondolom, büszkén beszámolt volna róla, hogy a kitűzött célokat elérték. 

Még egy terület van, amit említett és szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni. Ez 
a kis- és középvállalkozások területét érinti. Nagyon szép számokról beszélt, hogy 
hogyan növekedett a magyar export, ugyanakkor nem látjuk, hogy a kkv-szektor 
exportteljesítménye növekedett volna az elmúlt évben. A magyar kis- és 
középvállalkozások a magyar gazdaságban nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen 
a foglalkoztatottaknak közel háromnegyedét alkalmazzák. Ennek ellenére a magyar 
exportból való részesedésük a 20 százalékot nem éri el.  

Az Eximbak esetében szintén nagyon büszkén sorolta a számokat. Hogy 
pontosan idézzem: az elmúlt évben 394 milliárd forintot helyeztek ki, ebben az évben 
eddig 259 milliárdnál tartanak. Tavaly 80, ha jól emlékszem, idén 86 százalékát a 
kkv-k kapják. Ugyanakkor fontos lenne tudni azt is, hogy ez a 86 százalék a 
kihelyezett hitelállománynak, tehát ami a versenyképességet elősegíti, az exportot 
támogatja, valójában a hányad részét képviseli. Mert könnyen előfordulhat, hogy a 14 
százalék nagyvállalat viszi el a kihelyezett hitelek 90 százalékát és a kkv-knak szinte 
alig marad. Jó lenne tisztán látni, hogy ez hogy néz ki.  

A kkv-k esetében még fontos, hogy a magyar nemzeti kereskedőházak hogyan 
segítették az exporttevékenységüket. Erről is jó lenne néhány gondolatot hallani. 
Köszönöm szépen, egyelőre ennyi lenne. 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke: Köszönöm szépen, 

alelnök úr. Hadházy Sándor képviselő úr következik. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Miniszter Úr! Szeretném megköszönni ezt a kiváló tájékoztatást, amit 
hallhattunk. Nagyon tömény volt, de ha az ember figyelemmel kíséri a külpolitikai és 
a hazai eseményeket, akkor az összefüggéseket világosan megláthatja. Magyarország 
egy nyitott gazdaság, és éppen ezért rendkívül fontos az, hogy a külpolitika ehhez 
igazodjon, és nagyon hasznos lehet egy ilyen típusú külpolitika, amit a jelenlegi 
kormányzat folytat. Ennek számos előnye van. Meggyőződésem, hogy a magyar 
gazdaság teljesítménye szoros összefüggést mutat a külpolitika teljesítményével is. 
Két kérdést szeretnék feltenni, az egyik politikai természetű, a másik külgazdasági 
természetű. 

A politikai természetű kérdés: Európa életében komoly veszélyforrásnak látom 
a balkáni helyzetet. A kérdésem azzal kapcsolatos, hogy teljesen helyesen támogatjuk 
az Európai Unió bővítését, bár ebben a kérdésben kisebbségben vagyunk, úgy érzem. 
De mégis milyen mozgásteret lát a miniszter úr ebben és hogyan lehetne ezt a 
folyamatot felgyorsítani annak érdekében, hogy mi, magyarok itt biztonságban 
érezzük magunkat és a Balkánon ne alakulhasson ki egy újabb háborús veszélyforrás? 

A másik kérdésem gazdasági természetű. Az amerikai elnökválasztás 
megmutatta az amerikai külpolitika fő irányait és látható, hogy például a NAFTA, az 
Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi és Gazdaságvédelmi megállapodás újra 
napirenden van és vélhetően ennek az átértékelése, újraértékelése meg fog történni. 
Természetesen ez kihatással van a CETA-ra, a Csendes-óceániai térség övezetére is. A 
kérdésem az, hogyan látja a minisztérium, hogy amennyiben ez a politika tovább 
folytatódik, akkor a Magyarországon megtelepedett és gyökeret eresztett amerikai 
vállalkozások kivonulása vagy részleges kivonulása várható-e. Ha igen, milyen típusú 
politikával tudjuk ezt ellensúlyozni? Köszönöm szépen. 
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BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke: Köszönöm, képviselő úr. 

Volner János frakcióvezető úr kért szót. Öné a szó! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Miniszter úr, először is egy 

olyan kérdést érintenék, amely nem gazdasági jellegű, hanem nemzetpolitikai, illetve 
az ön tárcáját is érinti. Ez az, hogy önöktől olyan nyilatkozatok láttak napvilágot, 
amelyben kifejezték aggódásukat az ukrajnai helyzetért, és a magyar kormány 
nevében azt a véleményt fogalmazták meg, hogy önök számára a legfontosabb 
Ukrajna területi integritásának megőrzése. Én elmondom, miniszter úr, hogy ha 
valaki nemzetben gondolkodik és a magyarokat meg szeretné védeni, akkor szerintem 
nem ez az első Ukrajnában. A magyarok folyamatos jogfosztottságban élnek abban az 
országban, számos diszkriminatív intézkedés sújtja őket, akár titkosszolgálati és más 
állami hatósági beavatkozással vegzálják őket, megpróbálják ellehetetleníteni a 
magyar élet minden lehetőségét Ukrajnában. Önök ezekben a kérdésekben csak 
udvariassági köröket futottak eddig. Soha nem csapott senki az asztalra. Soha nem 
mondták azt európai uniós színtéren, hogy eddig és nem tovább. Tehát, miniszter úr, 
azt nem tudom megmondani, hogy mi ennek az oka, de egyet látok: az önök részéről 
tényleges cselekedetekre ezeken a területeken nem került sor. Ezért bizony joggal 
hibáztatja bárki a magyar kormányt, mert nem szállt síkra a határon túli magyarokért 
Ukrajnában. Még egyszer mondom, nagyon magára hagyta az ottani közösséget a 
kormány. 

A másik, miniszter úr, a nemzeti kereskedőházak ügye. A kormány egyrészről 
igyekszik sikertörténetnek ábrázolni, másrészt pedig ismerhetjük a számokat. A 
nemzeti kereskedőházak, nagyon finoman mondom, nem váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket. Beszéltem olyan külföldi partnerekkel, akik magyar cégek 
közbeiktatásával kereskedőházakkal kapcsolatba kerültek. Általános vélemény volt, 
hogy különböző kisfiúk vezetik ezeket a cégeket, olyanok, akik még soha nem 
dolgoztak az üzleti szférában és most az adófizetők pénzén próbálnak külpiacon 
sikereket elérni. Gyakorlatilag gyakorolnak ezek a srácok. Nem csoda, hogy nem megy 
olyan embereknek, akik nem dolgoztak még az üzleti szférában, nem csoda, hogy nem 
megy a külpiaci siker. Kérdezem, miniszter úr, hogy ennek vajon mi az oka. Mert azt 
látom és nem egy jel arra mutat, hogy a Fidelitas tagságának egy részét felszippantják 
ezek az intézmények, a sikerek viszont - mégiscsak úgy tűnik - elmaradnak. Illetve a 
külpiacon arról számoltak be, hogy gyakorlatilag minden magyar céget, aki sikeresen 
próbál exportálni, vagy már sikerült exportálni, a kormány igyekszik erővel beterelni 
a nemzeti kereskedőház védőernyője alá azért, hogy valamiféle eredményt legalább 
kínlódva-keseregve fel tudjanak mutatni ezekben az intézményekben. Kérdezem, 
hogy mi a helyzet ezzel. 

A miniszter úr nagyon nagylelkűen a világgazdaság legmélyebb gödrének, a 
2009-es évnek a teljesítményéhez hasonlította a keleti nyitással összefüggésben a 
magyar kormány teljesítményét. Nem 2009-hez hasonlítunk, miniszter úr, ez 
szerintem egy rossz vicc, mert nem hiszem, hogy amikor 9 százalékos gazdasági 
visszaesés van egy országban, az lenne a legmegfelelőbb bázisév, inkább az önök 
kormányra kerülésének az éve. Azt lehet látni, miniszter úr, hogy a keleti nyitás az 
önök interpretációjában egy sikertelen folyamat volt. Volt itt olyan év, miniszter úr, 
amikor az ázsiai országokba irányuló magyar exportteljesítmény 15 százalékkal 
zuhant. És ennek nemcsak az orosz embargó az oka, hanem az is, hogy gyakorlatilag 
nem tudtak ebből az együttműködésből semmi érdemit kihozni, a magyar cégek 
exportját nem tudták segíteni ezekbe az országokba. Kicsit úgy tűnhet, hogy minél 
többen próbálnak üzletet kötni és elősegíteni a magyar exportot, annál jobban leépül 
a magyar export ezekben az országokban. Azt már csak zárójelesen teszem hozzá, 
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hogy ha a kormány olyan gyanús arcokkal üzletel, mint Pharaon, vagy éppen Kiss 
Szilárd és még folytathatnánk, rájuk van bízva adott esetben a magyar gazdasági 
siker, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy elmaradnak az eredmények. És akkor 
még Tarsoly Csabáról és a kijáróembereiről nem is beszéltem, akik szintén jó 
kapcsolatot ápolnak a külügyi tárcával. Tehát kérdezem miniszter úr, hogy ezen a 
téren van-e esetleg valami változás, vagy annak az esélyét látja-e körvonalazódni. 

Szintén nagyon fontosnak tartom elmondani azt, erre egyébként már a Big 
Four egyik tanulmánya is rávilágított, hogy a magyarországi uniós források jelentős 
része külföldi vállalatokhoz kerül. Kérdezem, miniszter úr, hogy hol vannak azok a 
háttértanulmányok, amelyek alapján önök például a Magyarországon megtelepedett 
német luxusipar cégeit támogatják. Hol vannak a megtérülési számítások? Miért nem 
jár hasonló támogatás a magyar vállalkozásoknak? Miért van az, hogy 10-20 millió 
forintot kap egy nyugati cég az itt megteremtett munkahelyek után? Utána miért van 
az, hogy a magyar kormány a helyett, hogy a dolgozók béremelésére fordítaná azt a 
140-170 milliárd forintot, most a legnagyobb és leggazdagabb vállalatoknak 
szeretnének adócsökkentés formájában adni, tehát minek köszönhető ez a politika? 
Én ugyanis azt látom, miniszter úr, hogy az önök kormánya, az önök politikusai 
folyamatosan a belpolitikában a magyar érdekeket védik, azonban a külpolitikában ez 
korántsem jellemző. Hadd ne mondjam, amikor bizalmi szavazás volt Juncker 
elnökről, az Európai Bizottság elnökéről, akkor a Fidesz-frakció őt támogatta. Tudja, 
ő az az ember, aki felpofozta az ön főnökét, Orbán Viktort nem is olyan régen. Nem 
tudom, mi kell még hozzá, esetleg ki is üsse ahhoz, hogy a Fidesz-frakció ellene 
szavazzon? Vagy mégis milyen forgatókönyv kell ahhoz, hogy megpróbálják 
megvédeni az ország érdekeit egy olyan politikussal szemben, aki egyébként nyíltan 
migrációpárti? Önök itt arról beszélnek, hogy meg kell akadályozni a migrációt, de 
amikor bizalmi szavazással le lehetne váltani az ezt támogató elnököt, akkor a Fidesz-
frakció máshogy foglal állást. 

Szintén szóba került már a kanadai szabadkereskedelmi megállapodás kérdése. 
Ismét csak nem arról van szó, miniszter úr, amit önök ígértek, és amit propagálnak. A 
képviselőtársak nem említettek, de ez azt a veszélyt hordozza magában, hogy 
Magyarországra génmódosított élelmiszerek kerülhetnek. Gyakorlatilag ezzel 
mérgezhetik a magyar embereket. Ez egy reális félelem a magyar lakosság köreiben, 
amivel a kormány úgy nem foglalkozott, hogy a végén támogatta az oda vezető utat, 
hogy megköttessék ez a megállapodás. Tehát kérdezem, miniszter úr, hogy ezen a 
téren várható-e változás.  

Zárójelesen teszem hozzá, miniszter úr, hogy ha az ön meghallgatására 
összesen 40 percet kapnak a Gazdasági bizottság tagjai, gyakorlatilag ennyi idő áll 
rendelkezésre úgy, hogy még el is kell mennünk a parlamenti frakció ülésére, ez 
valahogy így nem jó szerintem. Illetve azt kellene mérlegelnie miniszter úrnak, hogy 
Kövér László házelnök úr irányadó rendelkezései szerint plenáris ülésnapon nem illik 
bizottsági ülést tartani. Az olyan összevont bizottsági ülés, ahol ennyi képviselő ül az 
asztal körül és összesen ennyi időt kapnak ötvenperces kormánypárti expozé után, az 
pedig már egyenesen illetlenség. Köszönöm szépen. 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke: Köszönöm szépen Volner 

képviselő úr hozzászólását. Most már sokadik ellenzéki képviselő veti fel, hogy miért 
együttes ülést tart ma a Külügyi és a Gazdasági bizottság. Azt gondolom a Gazdasági 
bizottság elnökeként, hogy számos olyan hasznos információhoz jutottunk hozzá 
mind a miniszter úr expozéjából, mind az elhangzott kérdésekből, amelyeket 
egyébként mi a külgazdasági terület beszámolója során nem is szoktunk érinteni a 
bizottsági üléseken. Tehát több türelmet kérnék képviselőtársaimtól. Azt gondolom, 
hogy olyan hasznos információkat tudunk itt begyűjteni, amelyek később a képviselői 
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munkánkat erősítik és szolgálják. Visszaadom az ülésvezetést Németh Zsolt elnök 
úrnak, a Külügyi bizottság elnökének. 

 
NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Demeter Márta 

képviselő asszony! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is kezdeném 

azzal, hogy rendkívül furcsa, hogy ilyen együttes ülésen történik ez a meghallgatás. 
Egyébként ilyen alapon akkor az Európai ügyek bizottsága hol van, mert én még 
remélném, hogy a magyar külpolitika látóterében benne vannak az európai uniós 
bilaterális és multilaterális kapcsolatok. De többen kifejtették erről a véleményüket. 

Miniszter úr, igazán dicséretes, hogy azt mondja, be tudunk tekinteni Pharaon 
vízumkiadásával kapcsolatos iratokba, de szeretném leszögezni, hogy ez nem kegy a 
Külügyminisztérium részéről. Ez egy teljesen természetes dolog lenne, hogy 
megismerhetjük ezeket a dokumentumokat. Egyébként én írtam is egy hivatalos 
kérelmet önnek, biztos, ami biztos alapon, ezt majd át fogom önnek nyújtani és 
mindenképpen mielőbb be fogok tekinteni az iratokba. De az elvárható lenne, és 
javaslom, hogy ezt tegyük is meg, hogy a Külügyi bizottság minden tagja ismerhesse 
meg ezeket a dokumentumokat, hiszen nem minősített adatokról beszélünk. Itt 
egyrészt a vízumkiadással kapcsolatos dokumentumokra gondolok, az azzal 
kapcsolatos kiegészítő dokumentumokra, illetve arra a belső utasítási láncra, hogy ki 
mikor, kit és mire utasított a vízumkiadással kapcsolatban. Erről szól a hivatalos 
kérelem, amit mindenképpen odaadnék a miniszter úrnak. Javasolnám egyben, hogy 
tényleg a Külügyi bizottság minden tagja ismerhesse meg, tehát ne legyen az, hogy a 
képviselőknek egyenként kell írogatni betekintési kérelmet. Azt gondolom, ez teljesen 
alap lenne normál esetben.  

Illetve még én is felhívnám a figyelmet arra, ahogy képviselőtársam már 
megtette, hogy a magyarországi vízumkiadási gyakorlatról mindenképpen fogunk 
javasolni napirend-kiegészítést. Itt van a hivatalos dokumentum, ezt pedig Németh 
Zsolt elnök úr részére adom át, hiszen látjuk, hogy igenis nemzetbiztonsági 
kockázatot is hordozhat a jelenlegi vízumkiadási gyakorlat. Úgyhogy mindenképpen 
ezt át kell tekinteni. 

A miniszter úrtól három témában szeretnék kérdezni. Mindegyiket igyekszem 
röviden összefoglalni. Az első Ukrajna kérdése. A magyar miniszterelnöktől szinte 
első alkalommal hallhattunk egy fél mondatot, egy határozott fél mondatot 
Ukrajnával kapcsolatban, hogy kiáll egyébként a kormány Ukrajna területi integritása 
és szuverenitása mellett. Szeretném kérdezni, hogy a jövőben ez lesz-e a követendő 
irány, hiszen két és fél év kellett hozzá, hogy ezt így világosan sikerüljön kimondani. 
Azt gondolom, ez eléggé aggasztó, de megtörtént, ez tény. Tehát számíthatunk-e arra, 
hogy ezt fogják képviselni? Illetve ön Lavrov külügyminiszterrel esedékes 
legközelebbi találkozóján fogja-e jelezni az orosz külügyminiszternek, hogy a magyar 
kormánynak ez a határozott álláspontja, a magyar kormány elítéli az orosz agressziót, 
ami történt Ukrajna ellen és kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása 
mellett? 

A következő kérdésem orosz diplomatákkal kapcsolatos. Ön is értesült róla, 
hogy a Magyar Nemzeti Arcvonallal közös gyakorlatozásokon vettek részt orosz 
diplomaták, és mint ahogy azt a sajtó számára több biztonsági forrás is megerősítette, 
igenis orosz titkosszolgálati ügynökök, a GRU munkatársai is érintettek ebben a 
kérdésben. A kérdésem továbbra is az, a parlamentben már volt ilyen jellegű 
kérdésem, hogy hány diplomáciai fedésben dolgozó GRU-ügynököt utasítottak ki 
Magyarországról, terveznek-e ilyet és szintén Lavrov külügyminiszterrel esedékes 
legközelebbi találkozóján felveti-e ezt a NATO és az EU biztonságát is súlyosan érintő 
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kérdést, hiszen tudjuk, hogy mi zajlik, számtalan híradás szól arról, hogy milyen orosz 
törekvések vannak a propaganda, dezinformáció és más területeken. Szeretném 
kérni, hogy amikor válaszol erre a kérdésemre, ne hivatkozzon arra, hogy ez 
minősített adat lenne. Ez nem minősített adat. A régió számos országa tett az ilyen 
jellegű orosz tevékenység miatt igenis demonstratív lépéseket azért, hogy mutassa, 
hogy eddig és ne tovább. 

A harmadik témakör pedig természetesen Ghaith Pharaonról szól, hiszen, azt 
gondolom, a Külügyminisztérium legalábbis alfája, az ómegája majd meglátjuk, 
ennek a kérdésnek, hiszen sikerült vízumot kiadni Ghaith Pharaon részre. Tényleg a 
miniszter úr a beszámolójában sikertörténetet vázolt fel mind a klasszikus 
diplomácia, ha még van ilyen, én nem nagyon látom, sajnos, mind a külgazdaság 
területén. De amilyen óriási sikernek állítja be ezeket, azt gondolom, legalább ekkora 
botrány és az elmúlt évtized legnagyobb politikai botránya az, hogy egy terrorizmus 
finanszírozásával is vádolt, az Interpol és az FBI által is körözött bűnöző kaphatott 
vízumot és ilyen formán mind Magyarországhoz, mind pedig a schengeni övezethez 
volt hozzáférése. Egyértelműen mellébeszélés megy a kormány részéről, a 
minisztériumok folyamatosan egymást is meghazudtolják. Sőt, még akár 
minisztériumokon belül is ellenkező álláspontok vannak. Tehát szeretném, ha 
megpróbálnánk néhány dolgot ezzel kapcsolatban tisztázni.  

Az első kérdés az, hogy miért nem volt arra lehetőség, hogy akár a mostani 
ülésen meg lehessen tekinteni ezeket a dokumentumokat. De remélem, hogy ez minél 
előbb rendeződik és a Külügyi bizottság minden tagja megtekintheti majd ezeket. 

Mi volt abban a jegyzékben, amit a jordániai tiszteletbeli konzul írt. Ön a 
válaszában említette, hogy ő kérte Ghaith Pharaon számára a vízumot jegyzékben. 
Ráadásul tudjuk, hogy ez az illető, Naffa úr a strómanja Ghaith Pharaonnak, hiszen ő 
volt az ügyvezetője az egyik prominens cégnek és számtalan találkozót ő bonyolított. 
Mi volt az az indok, amit a konzul ebben a jegyzékben leírt, mire hivatkozva kérte, 
hogy adjanak vízumot neki? Mi lehetett az a hatalmas nagy nemzeti érdek, amely 
miatt ez szükséges volt? Milyen eljárásban kaphatott egyáltalán vízumot Ghaith 
Pharaon és ki kit utasított a vízumkiadással kapcsolatban? Felvették-e pontosan az 
adatait? Itt az ujjlenyomatra és az arcképmásra gondolok. Számos híresztelés látott 
ezzel kapcsolatban napvilágot: feltöltötték a rendszerbe, nem töltötték fel a 
rendszerbe, melyik ország milyen kifogást emelt. Azt gondolom, alapvető lett volna, 
hogy az Interpol rendszerét megnézzék, akár a konzuli szolgálat is meg tudta volna 
nézni. És mindettől függetlenül, ha bármilyen szempontból hiányosak az adatok, ha a 
SIS II. rendszerben eltérő adatokat látnak, a Külügyminisztérium még mindig 
dönthet úgy, hogy nem adja ki a vízumot, tekintve Pharaon előéletét és a róla tudott 
dolgokat.  

Ki fogja vállalni ezért a politikai felelősséget, miniszter úr? Ténylegesen a 
külügy ajánlotta-e, illetve a Befektetési Ügynökség ajánlotta-e Tarsoly Csaba számára 
Ghaith Pharaont és a vele kapcsolatos együttműködést? Ön milyen formában tudott 
erről a dologról? Tudott-e arról, hogy mi történik a Külügyminisztériumban? Mielőtt 
bármire hivatkoznak, akár az Egyesült Államokra, akár Franciaországra, akár 
Németországra, valaki emelt-e kifogást vagy nem, teljesen egyértelmű, azt gondolom, 
hogy a magyar kormány Magyarország biztonságáért felelős. Magyarország, a konzuli 
szolgálat igenis eldönthette volna és a Külügyminisztérium eldönthette volna, hogy 
nem engedi be Magyarország területére ezt a bűnözőt.  

Egészen pontos válaszokat várnék miniszter úrtól a kérdéseimre. Amennyiben 
ez nem történik meg, kénytelenek leszünk azt gondolni, hogy a Külügyminisztérium 
ugyanúgy asszisztál ehhez és igazából minden józan észt és minden biztonsági érdeket 
felülír az, hogy a magyar miniszterelnöknek éppen milyen üzleti érdeke van, vagy a 
családjának milyen üzleti érdeke van. Köszönöm. 
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BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke: Köszönöm szépen, 

képviselő asszony. Szakács László képviselő úré a szó! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Én sem megyek el amellett szó nélkül, 
hogy maximum 11 óráig tud tartani a mai ülés. Gratulálok ehhez a kormányoldalnak. 
Határozati házszabály szól erről, elnök úr, és nem gondolom, hogy Kövér elnök úr 
adott volna külön felmentést arra, hogy ezt a bizottsági ülést folytassuk. És ahhoz 
külön gratulálok egyébként, hogy mindössze két órát szánhat ránk miniszter úr és 
abból is ötven percig fideszes expozékat hallgathattuk. Nem, nem értek egyet önnel, 
elnök úr, abban, hogy mennyi információt kaphattunk most ezen az ülésen, amit a 
képviselői munkánkban tudnánk hasznosítani. Azokat, amelyeket miniszter úr 
elmondott, és amikről hallhattunk is, kiküldték nekünk pénteken e-mailben. 
Gondolom, akkor a következő bizottsági ülést tarthatjuk e-mailben is. De nem akarok 
ötleteket adni. Iszonyatosan felháborítónak tartom ezt, amit önök műveltek, de 
próbálok azért segíteni abban, hogy mi is jussunk olyan információkhoz, amelyek 
bennünket érdekelnek, és nem csak olyanokhoz, amilyenekről önök úgy gondolják, 
hogy bennünket érdekel. 

Először is arra szeretnék a kérdéseimmel rávilágítani, hogy hogyan működik az 
a kereskedőház, amelyről látjuk, hogy nagyjában-egészében véleményes sikereket tud 
elérni a külgazdaság terén, de legalább azt jó drágán teszi. Az első kérdésem arra 
vonatkozna, és furcsa is volna, ha pont én nem kérdezném meg, hogy a Quaestorban 
tartottak jelentős mennyiségű pénzt, mintegy 3,8 milliárd forintnyi pénzösszeget 
állampapírban. Tudjuk, hogy ez kalandos úton, de készpénzben érkezett vissza a 
Külügyminisztériumhoz. Azt szeretném megkérdezni a miniszter úrtól, hogy korrekt-
e ez úgy, hogy mindenki más előtt az utolsó pillanatban a magyar kereskedőház 
március 9-én hozzájut a saját befektetéséhez. Hozzájutottak-e mindenhez? Ez alatt 
azt értem, hogy tőkéhez és kamathoz. Minden visszaérkezett-e? A tőke és járulékok 
visszaérkeztek-e?  

Hogy ugyancsak rávilágítsak a kereskedőház működésére, a következő kérdést 
szeretném feltenni. Utána nyilvánvalóan a kérdésekre adott válaszokból is el lehet 
dönteni, hogy ez valójában egy kifizetőhely-e, vagy azon cél elérését segíti-e elő, 
amelyre létrejött. Először én is megkérdezném, hogy igazak-e azok a hírek, hogy 
összehozta miniszter úr Tarsoly Csabát Pharaon professzor úrral, vagy nem tudom, 
hogy hívják önök, legalábbis azzal a körözött bűnözővel, akit - ön szerint milyen 
furcsa ez - 25 éve köröz az FBI és még nem akarták elfogni. De azt azért csak tudták, 
hogy körözi az FBI. Akkor összehozták egy magyar üzletemberrel vagy nem hozták 
össze egy magyar üzletemberrel azt a Pharaont, akit köröz az FBI? Persze kérdés az, 
hogy ebben is megint folytatódik-e az a mellébeszélés, ami eddig volt. Mert azt már 
tudjuk, hogy ki kérte neki a vízumot, de azt még nem tudják önök sem, hogy kinek 
adták ki. Ez fantasztikus teljesítmény. 

A kifizetőhely kereskedőház kapcsán folytatom a kérdéseket. Történt egy olyan 
eset 2014. július 2-án, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal szerződést kötött a 
Századvég. Ott a Századvéget kérték meg arra, hogy a Nemzeti Kereskedőház részére 
a fürdők központi állami irányítás alá vonására készítsenek egy tanulmányt. Ez 9 
millió forintba került. Ezt írásbeli kérdésből tudjuk. Nyolcvan oldalt tettek le az 
asztalra, ez 9 millió forintba került. Majd egy következő adatigénylésre és egy írásbeli 
kérdésre szeptember 20-án önök azt állították, hogy nem jött létre ilyen szerződés. 
Majd az adatigénylés után, miután kikértük a szerződést és a tanulmányt, kiderült, 
hogy ez fordítva volt. A Századvég készítette el a Magyar Nemzeti Kereskedőháznak. 
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Mit kellett lepapírozni? Ez tényleg így működik? Mit kellett lepapírozni ebben a 9 
millió forintban? 

A másik kérdés ugyancsak azért, hogy el lehessen dönteni, nemzeti célokat 
vagy a külügyminiszter mozgásterét jeleníti-e meg a Magyar Nemzeti Kereskedőház. 
Matolcsy Mátyás, a jegybankelnök rokona készített 7,8 millió forintért járművek és 
alkatrészeik előírásaira vonatkozóan nemzetközi szerződések magyarországi 
végrehajtásáról és ebben az ügyfelek segítéséről egy tanulmányt. Matolcsy Mátyásnak 
7,8 millió forintot fizetett ki erre a Magyar Nemzeti Kereskedőház. Csak azt 
szeretném megkérdezni, hogy biztos-e ön abban, miniszter úr, hogy a magyarországi 
autógyártók ennyire járatlanok ebben a kérdésben, hogy a kereskedőháznak egy 
szakértőt kell felkérnie, hogy körbejárja ezt a kérdést. Ha feltételezzük, hogy ennyire 
járatlanok az autógyártók ezekben a kérdésekben, akkor szeretném megkérdezni, 
hogy hányan keresték meg a kereskedőházat azért, hogy ezt a tanulmányt elkérjék. 

Ugyancsak a „kifizetőhely a Magyar Nemzeti Kereskedőház, vagy éppen az 
alapszabályában meghatározott célok megvalósítója” kérdés eldöntése miatt 
kérdezném, hogy miért van az, hogy 2013. november 22-e óta egy határozatlan idejű 
szerződés van a Sub Rosanna Kft.-vel. Ez a kft. az, tudja, miniszter úr, amelyet az a 
Skultéti Vilmos vezet, aki 2013. november 7-ig ennek a kereskedőháznak volt a 
vezérigazgatója. Fenntartják-e még ezt a szerződést, tart-e még ez a szerződés, 
meddig tart még? Ha ő egy ilyen kiváló szakember, hogy az ő tanácsaira még mindig 
szükség van, akkor őt nem lett volna szabad elengedni. Ha meg azért engedték el, 
esetleg azért távolították el, rúgták ki, mert nem volt kiváló szakember, akkor miért 
tart most már lassan három éve ez a szerződés, amely alapján őt egy havi szerény, 
ámbár nem sértő 900 ezer forint plusz áfa tanácsadói díjjal jutalmazza a 
kereskedőház? (Volner János távozik.) 

Az utolsó kérdésem: miniszter úr, ez az ön mozgástere, vagy tényleg nemzeti 
célokat is szolgál a Magyar Nemzeti Kereskedőház? Tudnék még sok ilyen ügyet 
mondani, de önök annyit beszéltek, hogy a többit majd inkább írásban elküldöm. 
Köszönöm szépen. 

 
NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Tisztelt Bizottságok! 

Még két képviselőtársunk jelezte, hogy kérdése lenne. Szelényi Zsuzsa, illetve Z. 
Kárpát Dániel. Nekik megadom a szót és utána megkérjük miniszter urat, hogy 
válaszoljon az elhangzott felvetésekre. Képviselő asszony! 

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen a beszámolót és a 

nagyszerű lehetőséget, hogy van még egy pár perc.  
Az orosz befolyással kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni először is. 

Szerencsére nem kell ma már szomszédos országok gyakorlatára vagy tényfeltáró 
újságírók felderítési munkájára hagyatkoznunk, amikor nyilvánvaló, hogy az orosz 
befolyás a mi övezetünkben nagyon jelentős módon működik, hiszen az Európai 
Parlamentben született nemrégen egy olyan határozat, amely nemcsak hogy elismeri, 
hanem komoly veszélyként tartja számon az orosz befolyást az Európai Unióban. Ezt 
a Fidesz képviselői is támogatták, sőt Schöpflin György nemrégen azt nyilatkozta a 
Magyar Rádióban, hogy mind az energiakiszolgáltatottság, mind az internetes 
propaganda vonatkozásában komoly aggodalmak vannak Magyarországot illetően. 
Úgyhogy szerencsére nem hiszem, hogy bárki kételkedne mindebben. Éppen ezért 
mint a magyar nemzeti érdek őrzőjét szeretném kérdezni másokhoz hasonlóan, hogy 
mit tett ön személy szerint annak érdekében az elmúlt két évben, hogy ez az orosz 
befolyás visszaszoruljon, milyen módon hívta fel a magyar lakosság, döntéshozók 
figyelmét arra, hogy ilyen típusú veszély van, milyen kommunikációt folytatott az 
orosz követség képviselőivel, amikor a bőnyi ügyben kiderült, ahogy Demeter Márta is 
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említette, hogy orosz úgynevezett diplomaták együtt gyakorlatoztak szélsőséges 
félkatonai szervezetekkel. Behívta-e az orosz nagykövetet, s milyen módon tett arról 
tanúbizonyságot, hogy ez ügyben egyértelműen képviseli a magyar nemzeti 
érdekeket? 

A Pharaon-ügyben sok minden elhangzott már. Ma már nem gondolja senki, 
hogy ez egy tisztességes ember, sőt azt gondolja nagyjából mindenki, hogy egy 
veszedelmes emberről van szó és azt is mindenki tudja legutóbb Tarsoly Csaba 
felvetése kapcsán, hogy a Külügyminisztériumnak köze volt nemcsak az ő 
vízumkiadásához, hanem ahhoz is, hogy őt, mint nemzetközi befektetőt, a magyar 
piacra idehozzák különböző érdekeltségekkel kapcsolatban. Ha nem tudták, hogy ki ő, 
az maga a katasztrófa, ha tudták, akkor az gyalázatos. Engem az érdekelne, hogy jól 
értem-e, hogy akkor ez a letelepedési kötvények modellje. Tehát mindegy, hogy ki az 
illető, mindegy, hogy honnan jött, mindegy, hogy mit követett el, ha sok pénze van, 
akkor bejöhet Magyarországra és bejöhet az Európai Unióba, hogy itt isten tudja, 
milyen érdekek alapján tevékenykedjen? 

Az amerikai elnökválasztás kapcsán közismert, hogy a magyar kormány 
képviselője, nevezetesen a miniszterelnök mennyire pozitívan nyilatkozott a 
megválasztásakor és van egy hurráoptimizmus a kormánypártban. Abban bíznak, 
hogy a bilaterális kapcsolatok javulni fognak. Aki ismeri az európai és az amerikai 
politikát, az tudja, hogy az Egyesült Államok nem egyenként politizál minden kis 
európai országgal, hanem komplexebb rendszerekben gondolkozik, és amit jelenleg 
tudunk Trump megválasztott elnök külpolitikájáról, az nagyjából az, hogy elképesztő 
bizonytalanság van körülötte, csak kérdések vannak, illetve amit esetleg vélünk tudni, 
az ránk nézve, magyarok és európaiak számára semmiképpen nem pozitív. Tehát a 
transzatlanti viszonyok lazítása, a befelé fordulás összességében nem szolgálja 
Magyarország nemzeti érdekeit semmiképpen. Most, hogy a miniszterelnök készül az 
Egyesült Államokba erre a látogatásra, milyen üzenetet fog vinni azon kívül, hogy a 
kétoldalú kapcsolatokat próbálja majd kicsit javítani. Mi az az európai Magyarország 
által képviselt érdek, amit a magyar miniszterelnök meg tud fogalmazni, és ahol úgy 
gondolja, hogy ő valamiféle sikert tud elérni. Különösképpen annak fényében, hogy 
ön nem vett részt azon az európai uniós külügyi megbeszélésen, amit részben emiatt 
hívtak össze. Most mindegy, hogy pánik volt-e vagy nem, ott szó volt arról, hogy az 
Európai Unió külügyi vezetői mit képviseljenek egy olyan amerikai vezetővel 
kapcsolatban, akinek a szándékairól lényegében nem tudunk semmit, de amit tudunk, 
az ránk nézve negatív. Most hogy ön ezen nem volt ott, mégis akkor hogy fogja 
felkészíteni a miniszterelnököt ebben az ügyben?  

Végezetül pedig: nagyon kevés szó esett ezen az ülésen az Európai Unióról, 
noha jól emlékszem, 8-9-szer mondta el a bevezetőjében, hogy milyen csapnivaló az 
Európai Unió politikája és micsoda egy rettenetes társaság maga ez az Európai Unió. 
(Balla Mihály: De nem ezt mondta!) Tehát hangulat mindenképpen volt. Nekem 
továbbra sem világos, hogy amikor azt mondja, hogy Európa erős államokon 
nyugszik, akkor pontosan mit ért a magyar kormány ez alatt, tekintettel arra, hogy a 
geopolitikai helyzet csak 2016-ban a bizonytalanság vonatkozásában jelentősen 
változott. Magyarország sem ellátni és fejleszteni nem tudja magát, hiszen alapvetően 
az európai uniós támogatások azok, amik miatt egyáltalán gazdasági növekedés ebben 
az országban van. Magyarország megvédeni sem tudja magát, egyszerűen a mi 
haderőnk midig is túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban lépni 
tudjon. Tehát a szövetségi rendszerekben való magyar részvétel számunkra 
elengedhetetlen. Akkor mit jelent az önök számára ez? Mik azok az európai uniós 
területek, ahol önök szerint az Unióra mégis azért szükség van, amellett, hogy 
Magyarország egy nagyszerű és erős ország. Köszönöm szépen. 
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BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke: Köszönjük szépen. Utolsó 

felszólalóként Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót és a lehetőséget, elnök 

úr. Igyekszem a kétórás időkereten belül maradni. Három további kérdéssel 
szeretném bővíteni az eddigi kérdészuhatagot. 

Miniszter úr, nagyon érdekelne, hogy a multikkal kötött stratégiai szerződések 
tekintetében mikor milyen konkrét kikötéseket tettek a magyar bérfelzárkóztatás 
elérése érdekében. Tehát tettek-e konkrét lépéseket annak érdekében, hogy a 
megalázóan alacsony magyar bérszínvonal legalább közelíteni kezdjen? Nem azt 
mondom, hogy a nyugat-európai átlaghoz, most már úgy mondhatjuk, hogy a 
regionális átlaghoz, hiszen euróban mérve attól is sikerül egyre lejjebb csúsznunk.  

Másodsorban nagyon érdekelne a személyes véleménye a nemzetgazdasági 
miniszter úr kijelentéséről, miszerint szezonális jelleggel harmadik országból 
munkavállalókat importálnának Magyarországra. Ön most elmondta, szerintem 
helyesen, hogy Magyarországon és máshol a demográfiai vákuumot nem lehet 
kipótolni idézőjeles importtal. Hogy vélekedik arról, hogy egy minisztertársa szerint 
mégis igen? Legalábbis voltak erre utaló kijelentései. Valamint önök voltak azok, akik 
egy olyan törvényjavaslatot terjesztettek a parlament elé, amely szezonális jelleggel 
multicégek számára megkönnyíti a munkaerő importját. 

Harmadsorban pedig TTIP és CETA tekintetében - most egyre inkább CETA-
ról érdemes beszélni -, miniszter úr, ha tudna nekem mondani három olyan területet, 
ahol egy százaléknál nagyobb fokban mérhető gazdasági előnyökkel jár számunkra 
hosszú távon bármelyik érintett szabadkereskedelmi megállapodás, akkor érdemi vita 
bontakozhatna ki. De azt látjuk, hogy Magyarország GMO-mentességének 
kockáztatása egy egészen elképesztő veszélyforrás. Ezzel szemben önök mindig 
elmondják, hogy ez a magyar gazdaság számára előnyös, az összefoglaló anyagban is 
szerepel egy szimpatikus cikk tele általánosságokkal. De konkrétan milyen gazdasági 
előnyöket várnak ettől az elképesztő nemzetközi veszélyforrástól? Ez soha sehol nem 
hangzott el, nem került kifejtésre. Egy 0,2 százalékos elképzelt GDP-növekménnyel és 
egyebekkel bombázták a közvéleményt, de konkrétan nem tudjuk, hogy kinek áll 
érdekében a CETA-t, a TTIP-t támogatni hosszú távon. Fideszes képviselők miért 
ragadtatták magukat ilyen kijelentésekre, miért szavazták meg ennek előkészítő 
fázisait több esetben? 

Végül pedig igen érdekesnek tartom azt, hogy kormánypárti képviselőtársaink 
egyes esetekben még azt illetően is kioktatással éltek, hogy mi miről kérdezzünk és 
miről nem. Egész egyszerűen udvariatlanság ez az egész összevont ülés tekintetében 
egy kétórás időkeretbe belepréselni azt, amire évente egyszer igenis kellene tudni időt 
szakítani. Biztos vagyok benne, hogy többször nem fogják ezt a módját választani a 
miniszteri meghallgatásnak, de legalább akkor legyenek elegánsak, ne legyenek 
udvariatlanok, ne próbálják meghatározni, hogy egy ellenzéki képviselő miről 
kérdezhet és miről nem. Ez nem a pártállam egyelőre és biztosítjuk önöket arról, hogy 
nem is lesz az. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Köszönöm szépen, 
képviselőtársaim. A miniszter úrnak is köszönöm a türelmét és a kormánypárti 
képviselőknek is köszönöm a türelmét.  

Valóban egy házszabályi helyzet állt elő. A házszabállyal való összhang 
érdekében, tisztelt bizottság, az elnök úrral a következő indítvánnyal élünk. A 
bizottság formális ülését befejezzük, de tartalmilag egy konzultáció keretében viszont 
folytatjuk az ülést és várjuk az elhangzott kérdésekre a miniszter úr válaszát. A 
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házszabály ugyanis azt írja elő, ahogy ezt képviselőtársaink megfogalmazták, hogy a 
plenáris ülés időszakában bizottsági ülést nem lehet tartani, csak külön engedély 
birtokában. Ugyanakkor a miniszter úr jelezte, hogy itt tud maradni erre, az ideje 
lehetővé teszi. Ezzel az indítvánnyal élünk. 

Tisztelt Bizottság! Tehát a jegyzőkönyv számára a bizottság ülése 11 órakor 
véget ért. A konzultáció keretében viszont folytatjuk az eszmecserét, a meghallgatást. 
Tisztelt Bizottság! Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek javaslata? (Dr. Szakács László 
jelentkezik.) Szakács képviselő úr! 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Ügyrendi javaslatom van! 

Kérjünk a házelnöktől engedélyt! Úgy fejezzük be a bizottsági ülést a jegyzőkönyv 
számára is, hogy a miniszter úrnak nem adott lehetőséget a bizottság, hogy a feltett 
kérdésekre válaszoljon? Folytatódjon a bizottsági ülés! 

 
NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: A jegyzőkönyv 

folytatódik, tehát kérjük a jegyzőkönyvvezetőt, hogy maradjon jelen a konzultáció 
keretében.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra. A bizottságok a továbbiakban 

tanácskozás keretében folytatták munkájukat.  
A bizottságok üléséről készült jegyzőkönyv együtt kezelendő a tanácskozásról 

készült jegyzőkönyvvel.) 
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(A tanácskozás kezdetének időpontja: 11 óra 
A bizottságok 9 óra 04 perctől 11 óráig megtartott ülésének folytatása. A 

tanácskozásról készült jegyzőkönyv a bizottságok együttes üléséről készült 
jegyzőkönyvvel együtt kezelendő.) 

 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter meghallgatása 
(folytatás) 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Demeter Márta 
képviselő asszony! 

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm. Csak egy kérdés, elnök úr. Mert akkor 

a jegyzőkönyv megválaszolásra került. Kérte egyébként bármelyik bizottság is, hogy 
legyen engedély arra, hogy 11 óra után… 

 
ELNÖK: Tisztelt képviselő asszony, elmondtuk egyértelműen, hogy a miniszter 

úr időkerete is két órát tesz lehetővé. Kezdhettük volna valóban hamarabb, ez a mi 
felelősségünk. Az elnök úrral 9 órára hirdettük meg az ülést. Azt gondolom, hogy 
körbejártuk kellőképpen ezt a kérdést. Ha képviselőtársaim kíváncsiak a miniszter úr 
válaszára, akkor most meg szeretném adni a miniszter úrnak a szót. Mesterházy 
képviselő úr! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Csak egy tanács! Ezek szerint valószínűleg 

szüksége van a kormányzó többségnek a tanácsra. A Költségvetési bizottság 
elnökeként kértem engedélyt a házelnöktől és kaptam engedélyt arra, hogy Seszták 
miniszter urat holnap a plenáris ülés alatt hallgassuk meg. Tehát tanácsolom a 
levezető elnököknek, hogy próbálkozzanak meg ezzel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Miniszter úr, parancsoljon! (Z. Kárpát 

Dániel távozik.) 

Szijjártó Péter válaszadása 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót, elnök 
úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a kérdéseiket. Nem akarok 
udvariatlan meg szemtelen sem lenni, de amikor tavaly a Külügyi bizottság 
meghallgatott, akkor körülbelül 1 óra 12 percnél, mert megnéztem, hagyta el a termet 
Gyöngyösi Mártonon kívül az utolsó ellenzéki képviselő és a meghallgatás második 
része úgy zajlott, hogy Gyöngyösi Márton volt ott egyedül az ellenzék részéről. Nem 
akarok szemtelen lenni, meg udvariatlan senkivel, mert parlamenti képviselő vagyok 
immáron 15. esztendeje, ha jól számolom, és abból nyolc évet ellenzékben töltöttem 
és ültem ezen az oldalon a bizottsági meghallgatásoknál. Én itt vagyok, tehát tőlem 
aztán annyit kérdezhetnek, amennyit akarnak. És bármikor kérdezhetnek. Úgyhogy a 
magam részéről hálás vagyok az önök által felvetett kérdésekért, amelyeknek a 
megválaszolásába bele is vágnék. 

Tóth Csaba alelnök úrnak szeretném jelezni, hogy az Exim ügyfeleinek 86 
százaléka kis- és közepes vállalkozás és a kiadott hitelállomány 56 százaléka van kis- 
és közepes vállalkozásoknál, 44 százaléka van nagyvállalati ügyfélkörben. 

A képviselő hölgyek és urak, illetve alapvetően, ha jól emlékszem, az urak 
tettek fel kérdéseket a kereskedőházi rendszer működésével kapcsolatban. Engedjék 
meg, hogy ezt most csoportosítva válaszoljam meg. Hogy néznek ki a számok? Most 
csak a 2016-os számokat mondom, mert ha jól értem, tavaly is volt bizottsági 
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meghallgatás. Visszamegyek természetesen az előtte lévő adatokra is, ha kell, de ha 
megengedik, a 2016-os számokat mondanám.  

Az alapvető helyzet az, hogy a kereskedőházi rendszer egy közszolgáltatást 
nyújt, mégpedig díjmentesen nyújtja a közszolgáltatást azoknak a vállalkozásoknak, 
akik a külpiacokon sikeresek szeretnének lenni. Amikor önök felvetik, hogy a 
nagyvállalatok milyen szerepet játszanak a magyar exportban, erre azt mondhatom, 
hogy igen, nagyon nagy szerepet töltenek be. Nekik nem is kell nagyon ehhez segítség. 
A nagyvállalatoknak ahhoz kell segítség, hogy ide vonzzuk őket, hogy itt 
Magyarországon befektessenek és ehhez megfelelő termelési környezetet tudjunk 
biztosítani. A kis- és közepes vállalkozásoknak viszont kell segítséget adni ahhoz, 
hogy alkalmasak legyenek az exportpiacokon arra, hogy megállják a helyüket, állják a 
versenyt, hiszen a méretükből fakadóan minden negyedik magyar kkv-nál van 
egyáltalán valaki, aki valamilyen módon az életében foglalkozott már 
külkereskedelemmel. Ez nem egy hobbi, hanem szakma. Ezek a cégek nem tudják 
vállalni a bizonytalan kifizetési kockázatokat. Ezek a cégek nem úgy vannak, mint a 
nagy cégek, hogy ha 90, 120, vagy 200 napra fizet a vevő, akkor azt el tudják viselni. 
Tehát itt kell nyújtani egy közszolgáltatást, ami pénzébe kerül az államnak. De 
minden közszolgáltatás pénzébe kerül az államnak.  

Ez most 2016-ban úgy nézett ki, hogy 66 kiállításon biztosítottuk eddig 350 
magyar vállalkozás megjelenését. Huszonegy üzleti fórumot szerveztünk 380 cég 
részvételével, 19 belföldi, külgazdasági és exporttematikájú rendezvényt tartottunk 
több mint 500 cég részvételével, összességében több mint ezer B2B-tárgyalást 
szerveztünk meg. Harminckét, kifejezetten startupoknak szóló szakmai rendezvényen 
72 startup vállalkozásnak biztosítottunk megjelenési lehetőséget. Az exportpiacra 
lépést segítő képzéseket 2016-ban 39 tréningnapon keresztül szerveztük meg 556 cég 
részéről 636 résztvevővel. Elindítottuk a határon túli exportakadémiát is, 100 határon 
túli magyar érdekeltségű vállalkozás részvételével. A közép-európai gazdasági 
együttműködés promotálása tekintetében 8 közép-európai országban 146 szakmai 
program végrehajtására került sor. Ezek tehát azok a számok, amelyeket szerettem 
volna elmondani önöknek. Még egyszer mondom: 2014-ben a kereskedőházi 
rendszerrel partneri kapcsolatban lévő vállalkozások 760 milliárd forintnyi 
exportárbevétellel rendelkeztek, 2015-ben pedig 895 milliárd forint 
exportárbevétellel, ez 135 milliárd forintnyi exportárbevétel-növekedés egy esztendő 
leforgása alatt. 

Szeretném jelezni, hogy mivel én nem vezettem a vállalatot, mármint a Magyar 
Nemzeti Kereskedőház Zrt.-t, ezért semmifajta tanulmányra semmifajta szerződést 
nem kötöttem, de a cég vezetői állnak a képviselő úr rendelkezésére, hogy 
bemutassák, mely vállalatvezetési döntések hol segítették a cég rendeltetésének 
teljesülését. Nézze, azt gondolom, eddig a korrektség hangján beszéltünk egymással, 
de azt mindenképpen vissza kell utasítanom, hogy bármifajta személyes motivációt 
akar láttatni ezek mögött, mert ilyen döntéshozatalban nem veszek részt. Baj is lenne 
egyébként több szempontból is, ha részt vennék. 

Ami az Oroszországhoz fűződő kapcsolatainkat érinti, szeretném mondani 
önöknek, hogy Magyarország és Oroszország kapcsolata egy átlátható 
együttműködés. Minden esztendőben van egy legfelsőbb szintű találkozó az orosz 
elnök és a magyar miniszterelnök között. Minden évben van néhány, idén ha jól 
számolom, akkor összesen 4 magyar-orosz külügyminiszteri találkozó lesz. Ezekről 
mindig számot is adunk a nyilvánosság előtt. Az elejétől a végéig. Azt gondolom, hogy 
annak a számon kérése, hogy Magyarország miért tart fenn politikai párbeszédet 
Oroszországgal, egy dilettáns felvetés. Azért tartunk fenn politikai párbeszédet 
Oroszországgal, mert itt élünk Közép-Európában és egy közép-európai ország nem 
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engedheti meg magának, hogy Oroszországgal ne legyen folyamatos politikai 
diskurzusban. Ezt nem lehet megengedni magunknak.  

A jövőben is azt az álláspontot fogjuk képviselni, hogy igenis Magyarország 
számára káros, ha az Európai Unió és Oroszország kapcsolatrendszere nem javul. 
Káros, mert egész egyszerűen azok a gazdasági korlátozó intézkedések és azok a 
politikai megnyilvánulások, amelyek szerepet kaptak az elmúlt években, 
Magyarországnak gazdasági károkat okoztak. Ha önök végignézik a történelmet, 
világosan látszik, hogy ha Kelet és Nyugat nem tudott dűlőre jutni egymással fontos 
kérdésekben, ha az egykori Szovjetunió, Oroszország és Nyugat-Európa, vagy az 
Észak-atlanti Közösség nem tudtak egymással dűlőre jutni, akkor annak Közép-
Európa mindig megitta a levét. Mikor volt olyan, hogy egy kelet-nyugati konfliktusból 
Közép-Európa győztesként jött volna ki? Mert nem emlékszünk ilyenre. Tehát azt 
gondolom, hogy nekünk, magyaroknak az az érdekünk, hogy az Európai Unió, a 
Nyugat és Oroszország, Kelet között legyen egy kiegyensúlyozott együttműködés. És a 
legelejétől kezdve világossá tettük, hogy mi a krími el nem ismerés politikájának 
vagyunk a részesei. Kigyűjtethetem, hogy hányszor mondtuk el és hány alkalommal, 
hány helyszínen. Ha a tények tiszteletét ennyire semmibe vesszük, ne haragudjanak, 
azzal nem tudok mit kezdeni. Miután a Krím annexiója megtörtént, az Európai Unió, 
benne Magyarország világosan felsorakozott az el nem ismerés politikája mellett. 
Ezzel így vagyunk attól a naptól kezdve. Ez nem is lehet vitás. 

Most két tűz közé szorultunk, mert van, aki azt mondja, hogy kár, hogy csak 
most mondtuk, hogy Ukrajna területi integritásának fenntartása nekünk milyen 
fontos. Amikor először találkoztam Lavrov külügyminiszter úrral, talán 2014 
novemberében, tisztelt képviselő asszony, azóta ez az egyik legfontosabb pont. 
Világossá tettem a számára: Ukrajna területi integritása és szuverenitása nem lehet 
kérdés. Miért nem? Mert lakik ott 150 ezer magyar és szomszédos ország. És ki az, aki 
azt akarja, hogy a szomszédjában háború legyen? Ki az, aki azt akarja, hogy a 
szomszédja egy instabil állam legyen? Nekünk az az érdekünk, hogy minden 
szomszédunk erős legyen, erős lábakon álljon. Főleg ott, ahol magyarok élnek. 
Elejétől kezdve világossá tettük az oroszoknak, én magam személyesen is az orosz 
külügyminiszternek, mivel személyesen is jó kapcsolatot ápolok vele, ezt soha nem 
rejtettem véka alá, miért is tenném, szerintem helyes, ha van egy normális 
munkakapcsolat a külügyminiszterek között. A másik irányból meg azt kaptuk, hogy 
miért fontos nekünk Ukrajna területi integritása. Azért fontos, még egyszer mondom, 
mert egy szomszédos ország. Szomszédos ország, ahol nagyon sok magyar él. Ukrajna 
területi integritása és szuverenitása számunkra az egyik legfontosabb ügy azért, mert 
Magyarország számára rossz, ha a szomszédságában háború van, Magyarország 
számára rossz, ha a szomszéd állomok instabilak, és Magyarország számára az a jó, ha 
a szomszédok erősek, stabilak és a szomszédságunkban nincs háború.  

Ami a Törökországra vonatkozó kérdéseket illeti, tisztelt elnök úr, tisztelt 
képviselőtársaim, nézzék, nem mi voltunk azok, akik azt szorgalmaztuk, hogy az 
Európai Unió biztonságát gyakorlatilag helyezzük a török elnök kezébe. Az Európai 
Unió hozott egy olyan döntést az EU-török deal-lel, hogy annak a török elnöknek és 
kormánynak a kezébe tettük Európa biztonságát, akit aztán most úton-útfélen 
bírálnak az európai vezetők. Ha most a törökök úgy döntenének, hogy nem tartják be 
ezt a migrációs dealt, akkor itt azért nagyon komoly kihívások elé néznénk még akkor 
is, ha legutóbb a nyugat-balkáni országok úgy döntöttek, hogy a nyugati nyomás 
ellenére mégiscsak saját maguk ellenőrzik a saját határaikat és ők maguk akarják 
megmondani, hogy éppen azon ki mehet be, vagy ki nem mehet be.  

Másrészről pedig egy államcsíny komoly dolog. Ha az államcsínyre választ ad 
egy kormányzat, választ ad egy elnök, az, azt gondolom, természetes. Hogy ez most 
milyen messze megy el, és hogy megy el, erről persze lehetnek különböző nézőpontok. 
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Én csak egyet tudok: hogy Törökország stabilitásánál kezdődik Európa biztonsága 
jelenleg. Ha Törökország instabillá válik, ha megingatják a jelenlegi török vezetést, 
akkor az EU-török dealt kin kérjük majd számon? Kinek mondjuk azt, hogy de, 
barátaim, mi kötöttünk egy ilyen megállapodást, ha a jelenlegi török elnököt és a 
török kormányt, mondjuk, destabilizálják? Tehát azt gondolom, hogy Európa és 
Magyarország érdeke az, amiből ki kell indulnunk. 

Ami az amerikai elnökválasztást illeti, ha jól emlékszem, hetekig azt hallgattuk, 
hogy hogy lehet, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy ő Donald Trumpot támogatja, 
most meg már még sem így emlékszünk. A magyar kormány álláspontja mindvégig 
világos volt. Amit Donald Trump képvisel migráció ügyben, az sokkal jobb 
Magyarország számára, mint amit a Clinton család képvisel. Amit Donald Trump 
képvisel külpolitikai ügyben, demokráciaexport tekintetében, az sokkal jobb 
Magyarország számára, mint amit a demokraták képviselnek. Ezt mondtuk mindig is. 
És ezért, igen, örülünk, nagyon örülünk, hogy Donald Trump nyerte az amerikai 
elnökválasztást. Mondjuk, ez nem egy vízválasztó, hogy mi ennek örülünk-e vagy 
nem, mert nem a mi döntésünk. Az amerikai emberek így döntöttek, ezt tiszteletben 
tartjuk, gratulálunk, mellesleg engedtessék meg, hogy örüljünk is neki. Ebben semmi 
kivetnivalót nem látok. 

Abban Mesterházy elnök úrnak viszont kétségtelenül igaza van, hogy a NATO 
működésében ez fog változásokat jelenteni. Azt hiszem, ezt a képviselő asszony is 
felvetette. De azt gondolom, abban azért egyet kell értenünk, hogy az nem egy helyes 
védelmi doktrína az európai országok részéről, hogy majd az amerikaiak úgyis 
megvédenek minket. Szerintem nekünk tennünk kell annak érdekében, hogy Európa 
legalább egy bizonyos szinten képes legyen arra, hogy megvédje saját magát. Ezért 
már többször is szorgalmaztuk, hogy a transzatlanti vagy Észak-atlanti Szövetség 
európai lábát meg kell erősíteni. Azt gondolom, a mostani helyzet csak erre világít rá 
még inkább, mint eddig. Ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy kitolja azt a 
programját, amely évente egy tized százalékkal növeli a honvédelmi kiadásokat a GDP 
arányában. 

Ami a nemzetpolitikát illeti, nézzék, én magam megtiltottam azt minden 
magyar külügyminisztériumi és nagykövetségi alkalmazott számára, hogy bármilyen 
módon, bármilyen szinten, bármilyen módon szervezett, a világon bárhol létrejövő 
román nemzeti ünnepen részt vegyenek. Nem tudom, hogy ezt előttem bármelyik 
külügyminiszter megtette-e. Én nem azt mondom, hogy a szomszédos államokkal 
minden jól megy. A szomszédos államokkal van egy csomó nyitott kérdés. Ezt soha 
nem rejtettük véka alá. De kérdezem én: melyik volna helyesebb megközelítése a 
dolgoknak, hogy azt mondjuk, hogy kedves szlovák barátaink, kedves román 
barátaink, kedves ukrán barátaink, vannak itt ezek a nyitott ügyek, amiket mi 
sérelmezünk folyamatosan, fel is vetjük őket, vannak itt ezek a nyitott ügyek, addig 
nem vagyunk hajlandók semmilyen más ügyben veletek együttműködni, míg ezeket le 
nem zárjuk. Ez szerintem nem jó stratégia. Szerintem az a helyes megoldás, hogy azt 
mondjuk, amit csinálunk is, hogy itt vannak ezek a nyitott ügyek, emellett van számos 
ügy, amiben előre tudunk haladni, közlekedés, gazdasági együttműködés, határ menti 
infrastrukturális kérdések, energetika stb; stb., ezekben haladjunk, mert ez jó nekünk 
és jó a szomszédos országnak, benne az ott élő magyaroknak. Mert abban, úgy látom, 
egyetértés van, a Nemzeti összetartozás bizottsága ülésén legutóbb éppen arról 
beszéltünk, jobbikos és MSZP-s képviselők erről beszéltek, hogy abban van 
konszenzus egymás között, hogy az kell legyen a nemzetpolitika célja, hogy a határon 
túl élő magyarokat ott erősítsük meg, ahol élnek. Akkor viszont kérdezem én, hogy az 
a jó, ha nincs beszélő viszony, rossz a kapcsolat, csak üzengetés van a szomszédos 
országokkal, vagy az, hogy a nyitott kérdések rögzítésével van egy normális 
együttműködés. Szerintem az utóbbi jobb a helyi magyar közösségeknek.  
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És amikor Miroslav Lajčákkal tárgyalok, amikor az éppen aktuális román 

külügyminiszterrel tárgyalok - mert bár én két éve vagyok csak miniszter, ami nagyon 
rövid idő, de a negyedik román külügyminiszter szolgál és valószínűleg a következő 
választás után nem marad, vagy kicsi rá az esély és hamarosan Romániában választás 
van -, vagy amikor Pavlo Klimkinnel tárgyalok, mindig elmondom, hogy vannak ezek 
a nyitott kérdések és azt várjuk el, főleg azoktól az országoktól, akik tagjai az Európai 
Uniónak, hogy a magyar nemzeti közösség jogait tartsák be. Mert érdekes módon a 
szomszédos országok közül ott tartják be leginkább a kisebbségi jogokat, ahol nem 
EU-tagok. Tehát Szerbiában bőven az EU-sztenderdeknek, azt gondolom, fölötte 
gyakorolják a gesztusokat a magyar nemzeti közösség irányába. A legutóbbi kijevi 
látogatásomon Pavlo Klimkin barátomnak elmondtam, hogy mi soha nem fogjuk 
elfogadni azt, hogy egy olyan új oktatási törvényt hozzon Ukrajna, amelyben a tömb 
létet relativizálják, a szórványban élőknek meg nem járnának azok az oktatási jogok, 
amelyek most. Mindig elmondjuk a románoknak is, hogy elfogadhatatlannak tartjuk, 
hogy a korrupcióellenes harc leple alatt gyakorlatilag a magyar nemzeti közösség 
vegzálása zajlik. A legutóbbi európai uniós szerb csatlakozási tárgyaláson ott volt több 
szomszédos ország külügyminisztere is. Ott is elmondtam, hogy ne leckéztessék már a 
szerbeket kisebbségi ügyekben. Ha minden szomszédos ország fele annyit tett volna a 
magyar nemzeti közösségért, mint a szerbek, a Kárpát-medence egy nyugodtabb, 
békésebb, boldogabb hely lenne. Mindig elmondjuk. Csak az a kérdés, hogy az-e a 
helyes, ha például a szlovákokkal most megszüntetjük az amúgy konstruktív 
párbeszédet, sutba dobjuk a gazdasági kérdéseket, nem érdekel minket, hogy az 
Európai Unió területén együtt tudunk működni, és csak azért, mert van nagyon sok, 
nagyon fontos, súlyos nyitott kérdés, azért nem működünk együtt a másik 
területeken. Kérdés, hogy ez jó lenne-e az ottani magyaroknak. Szerintem nem lenne 
jó. Persze, lassabb az előrehaladás, mint szeretnénk, meg mint az ízlésünkhöz képest 
való lenne. De most például a szlovákokkal sikerült annyiban előremennünk, hogy a 
felvidéki kisiskolák bezárásának közvetlen veszélye megszűnt. Jó hír? Jó hír. Elég jó 
hír? Nem elég jó, mert még kéne 6-8-10-15 területen előrelépni. Próbálunk is, de 
kettőn áll a vásár. Még egyszer mondom: szerintem, ha előre tudunk menni 
gazdasági, kereskedelmi, határ menti, energetikai, infrastrukturális, fejlesztési 
ügyekben, az növeli azt a bizalmi alapot, amelyre ráállva aztán a kétségtelenül 
meglévő nyitott és súlyos kérdéseket meg tudjuk oldani. 

Több képviselőtársam felvetette, hogy az európai parlamenti képviselőink 
hogyan szavaztak. Nézzék, én a magyar kormány álláspontjáért tudok felelősséget 
vállalni. Nézzék el ezt nekem. Nyilván van véleményem arról, hogy ki hogyan szavaz, 
de most ebből a szempontból talán nem lényeges. Én azért tudok felelősséget vállalni, 
amit mi képviselünk, és amire nekünk rálátásunk van. 

Ami a külgazdasági célokat és a vállalati támogatásokat illeti, ezt szeretném egy 
csokorban megválaszolni. FDI/fő tekintetében második helyen állunk Közép-
Európában továbbra is, a csehek előttünk vannak. FDI/GDP tekintetében 
megszereztük az első helyet Közép-Európában, de Tóth alelnök úrral - hogy is 
mondjam - korrektnek kell lennem, mert utólag nem módosítanám a célkitűzésünket. 
Tehát az, hogy FDI/GDP-ben legyünk regionális elsők, ezt nem tűztük ki. Azok 
lettünk. FDI/főre kitűztük, ott egyelőre második helyen állunk. Ami az export/GDP 
arányunkat illeti, ott most 90 százalék fölött vagyunk, az Európában az első ötben 
van, és az ipar/GDP tekintetében is olyan 27-28 százalékos aránnyal a statisztikáktól 
függetően 3-4. és 5. helyre tesznek minket. Így állunk két esztendőt követően, hogy a 
konkrét célkitűzésekre is választ adjak az ön jogos felvetése alapján.  

Ami pedig a kis- és közepes vállalkozások exportban betöltött szerepét illeti, 
nézze, a helyzet az, hogy pont azért hitelez nekik az Exim, pont azért kötjük a 
stratégiai megállapodásokat, hogy minél több kkv-t hozzunk abba a helyzetbe, hogy 
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meg tudjanak erősödni. Szerintem a legjobb eszköz arra, hogy megerősítsük a magyar 
kkv-kat, az az, hogy a nagy nemzetközi láncok beszállítói hálózatába besegítsük őket. 
A stratégiai együttműködési megállapodások, ezt nagyon sokszor elmondtuk, de 
nagyon szívesen elmondom még egyszer, jogi kötőerővel nem rendelkező 
dokumentumok. Abban közös célokat tűzünk ki, hogy az adott vállalat növelje a 
magyarországi beruházásait, az adott vállalat növelje a magyarországi társadalmi 
szerepvállalását, az adott vállalat mélyítse az együttműködését kutatás-fejlesztési, 
oktatási területen és egyébként törekedjen arra, hogy minél több magyar kis- és 
közepes vállalkozás legyen a beszállítói láncában. A Nemzeti Befektetési 
Ügynökségnek éppen az az egyik legfontosabb feladata, hogy a nagy nemzetközi 
vállalatokkal közös programokat, workshopokat, egyebeket hajtson végre annak 
érdekében, hogy minél több magyar céget ismerjenek meg ezek a nagyvállalatok és 
aztán minél többen be tudjanak kerülni az ő beszállítói hálózataiba. 

Még itt maradnék a vállalatoknál. Amikor a nagyvállalatok, legyenek magyarok 
vagy külföldiek, költségvetésből úgynevezett egyedi kormánydöntésen alapuló 
beruházásösztönzési támogatást kapnak, az egy nagyon szigorú séma szerint kerül 
kiszámolásra, amiben jelenleg a fókuszt éppen az jelenti, hogy az általuk létrehozott 
munkahelyekkel milyen keresetek fognak járni. Magyarul: minél magasabb fizetést 
fognak adni ezek a vállalatok a munkavállalóiknak, annál magasabb költségvetési 
támogatást tudunk adni. Tehát az adandó fizetések és az adott költségvetési 
támogatás egy kiszámítási sémán keresztül egyenes arányban vannak egymással. 

A nemzetközi környezet hatásai tükröződnek-e a magyar gazdaság 
alakulásában? Persze. Hogy is mondjam? Nehéz lenne, hogy ne így legyen. Nemcsak 
azért, mert nyitott gazdaság vagyunk, hanem mert ez általában is így van. 
Nyilvánvalóan a nemzetközi gazdasági környezet a magyar gazdaságra alapvető 
hatással van. Egy olyan országban, ahol 85 milliárd eurónyi külföldi közvetlen 
működő tőke van és ahol 90 százalék körül van az export aránya a nemzetgazdasági 
teljesítményhez képest, ott ez evidens. De az én kérdésem az, hogy akkor ne szálljunk 
be ebbe a versenybe. Vigyék máshova ezek a nagyvállalatok a munkahelyeiket? 
Szerintem ne. Szerintem szálljunk be a versenybe. Öldöklő a küzdelem, ez 
kétségtelen. Egy-egy beruházásért sokkal többet kell most dolgozni, mint kellett 
mondjuk egy évvel korábban, de szerintem menni kell ezekért a beruházásokért, 
mert, ahogy azt, ha jól emlékszem, a vesztes amerikai elnökjelölt egy korábbi 
könyvében külügyminiszteri tevékenységének legfontosabb feladataként leírta: még 
több munkahelyet az amerikaiaknak. Tehát azt gondolom, hogy a magyar 
külpolitikának meg arra kell irányulnia, hogy még több munkahelye legyen a magyar 
embereknek.  

Azt, hogy a mi döntési kompetenciánkba tartozó forrásokból Fidesz-közeli 
vállalatok kapnának és ez lenne a szempont, ezt a leghatározottabban vissza kell 
utasítanom. Fel vagyok háborodva és vissza kell utasítanom. Ha jól emlékszem, az, 
hogy Bajnai Gordon ennek az országnak miniszterelnöke lehetett, az néhány olyan 
ember szavazatával valósult meg, akik most itt ülnek a teremben. Érdekes módon 
akkor nem volt felháborodás, amikor a Wallishoz köthető cég kapott jelentős Exim-
hitelt. Engem nem érdekelt, hogy az a Wallis-csoporthoz köthető. Engem nem 
érdekel, hogy Bajnai Gordonnak ott milyen szerepe volt, vagy van, vagy nem tudom, 
micsoda. Mert engem egy dolog érdekel: ha jön egy vállalat, teljesen mindegy, hogy 
kié, teljesen mindegy, hogy milyen a tulajdonosi struktúrája, teljesen mindegy, hogy 
kire szavazott, kihez köthető, jogszabályilag megfelel-e a feltételeknek és az ő 
tevékenysége hozzájárul-e a magyar nemzetgazdaság sikeréhez. Hogy a Wallishoz 
tartozó Graboplast-csoport exporttevékenysége hozzájárul-e a magyar 
nemzetgazdaság teljesítményéhez, nem kétséges a válaszom: igen. Ha megfelel a 
jogszabályi követelményeknek, kapjon hitelt az Eximbanktól? Persze, hogy kapjon. Az 



9 
 

ilyen felvetések sértőek és azokat határozottan vissza is kell utasítanom. Soha 
semmilyen módon nem játszik szerepet politikai motiváció azon források 
elosztásában, amelyek valamilyen módon a mi döntési kompetenciánkba tartoznak. 
(Dr. Szakács László távozik.) 

Valaki képviselőtársaim közül hiányolta a felszín alatti diplomáciai munkát. 
Baj lenne, ha látnák, mert akkor az nem lenne felszín alatt és nem lenne eredményes 
sem. (Gyöngyösi Márton: Az eredményt hiányolta!) Hogy is mondjam? Van itt egy 
kis ellentmondás a feltett kérdésben. A klasszikus diplomáciai eszközöket ugyanúgy 
használjuk, mint korábban, csak a klasszikus diplomáciai eszközök nem célok, hanem 
eszközök, mint ahogy a nevükben is benne van. Tehát nem az a cél, hogy legyen 
klasszikus diplomáciánk, a cél az, hogy a klasszikus diplomácia eszközei 
hozzájáruljanak a magyar nemzetgazdaság és általában a magyar nemzeti érdek 
érvényesítéséhez. Igen, többet várunk el a nagykövetektől, mint elvártak korábban, ez 
is igaz. Mert én elvárom azt is, hogy a klasszikus diplomáciai feladatok végrehajtása 
és a politikai feladatok végrehajtása mellett, igenis a nemzetgazdasági ügyeknek 
menjenek utána. Ha van egy adott országban egy vállalat, amiről megtudja, hogy 
éppen Európába vagy Közép-Európába befektetői lehetőségek után kutat, igenis 
csapjon le rá, igenis a Nemzeti Befektetési Ügynökség anyagait ajánlja ki, igenis 
közvetítse a céget Magyarországra, igenis segítsen abban, hogy az a cég jobban 
megismerje Magyarországot. Vagy ha egy magyar cég exportálási céllal megjelenik az 
adott országban, ahol külszolgálatot teljesít, kutya kötelessége segíteni. Engem az sem 
érdekel, ha a cégtulajdonost Kóka Jánosnak hívják. Mert ha történetesen Kóka János 
cége alkalmaz magyar szoftvermérnököket tízesével, akkor neki fogok segíteni. Ha 
meg nem Kóka Jánosnak hívják, akkor nem a Kóka János nevű tulajdonosnak fogok 
segíteni. Tehát nekem pont mindegy, megmondom őszintén, hogy a külgazdasági 
területen dolgozó vállalatok cégvezetőit éppen hogyan hívják, vagy kihez köthetők. 

Oroszországi szankciókról beszéltem. 
A CETA és a TTIP. Értem, hogy egyre kevesebben vagyunk, de én közéjük 

tartozom, én is azt gondolom, hogy a szabadkereskedelem Magyarországnak érdeke. 
Hogy is mondjam? Nem biztos, hogy a többséghez tartoztam akkor sem, amikor még 
a saját képviselőcsoportomban is amellett kellett érvelnem, hogy szerintem a CETA a 
magyar nemzetgazdaság érdekeivel párhuzamos, magyarul: megfelel a magyar 
nemzetgazdaság érdekeinek. Mert a magyar gazdaság egy nyitott gazdaság, sokat 
beszéltünk erről és bár a magyar-kanadai kereskedelmi forgalom nem kirívóan magas 
magyar szempontból, de mivel a magyar vállalatok rendkívül mélyen integrálódtak a 
nyugat-európai termelési láncokba és ezeknek a termelési láncoknak a vége gyakran 
Kanadában van, magyarul odairányuló export a vége, ezért egy kanadai-európai 
felfutó kereskedelmi-gazdasági együttműködésnek Magyarország igenis a nyertese 
lesz. Ez nem is lehet kérdés. Vagy jó esély van arra, hogy nyertes legyen. 

Ami a megállapodást illeti: nézzék, ez nem veszélyezteti Magyarország GMO-
mentességét. Nem veszélyezteti! Végig kell olvasni és világosan látszik, hogy nincs 
veszélyben Magyarország GMO-mentessége. Nem is lehet, mert azt az 
Alaptörvényben rögzítettük. Gondolhatják, hogy a magyar kormány nem adja a nevét 
egy olyan megállapodáshoz, amely a magyar Alaptörvénnyel ellentétes intézkedéseket 
valósítana meg. 

Ami a magyar vállalatoknál adott fizetéseket illeti, mondjuk, néhány nappal 
egy történelmi jelentőségű bérmegállapodás után, amely lehetővé teszi, hogy 
drasztikusan csökkenjenek a vállalatok adóterhei és közben pedig növekedjenek az 
emberek fizetései úgy, hogy az ország versenyképessége is növekedjen, ez után ezzel 
bírálni a kormányt, szerintem kicsit méltatlan. Arról nem is beszélve, hogy a társasági 
adó csökkentése mindenkinek jó. Mert eddig mindenki többet adózott, mint 10 
százalék. Az is, aki 19 százalékot, meg az is, aki 10-et. Szerintem kevés dologban lehet 
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konszenzus, de talán abban igen, hogy a 9 kevesebb, mint a 10. Aki eddig 10 
százalékkal adózott, ez annak is jobb lesz az új rendszerben. És a kkv-knak nemcsak 
azért lesz jobb, mert alacsonyabb lesz az adókulcs, hanem azért, mert sokkal több 
nagy nemzetközi vállalatot tudunk bevonzani Magyarországra, akiknek aztán 
bekerülnek a beszállítói láncaiba. A miniszterelnök úr bejelentését követően 3 olyan 
jelentős beruházói tárgyalást tudtunk lezárni napok alatt, amelyek már körülbelül 
másfél éve húzódtak rendkívül éles nemzetközi versenyben, és végül ez a döntés a mi 
irányunkba döntötte el aztán a beruházói kérdéseket. 

A keleti nyitás stratégia sikerét nem tudom máshoz datálni, minthogy 2010-
hez képest hogy állunk, mert akkor hirdettük meg. 2010-ben hirdettük meg a keleti 
nyitás politikáját. 2010-hez képest jobban állunk, mert növekedett abba az irányba az 
export. De ez nemcsak egy exportkérdés, hanem beruházási kérdés. Önök 
nyilvánvalóan legalább olyan jól látják, mint én, vagy akár jobban is, hogy a tőke ma 
nemcsak Nyugatról áramol Keletre, hogy alacsony munkaerőköltséget keressen 
magának, hanem ugyanígy áramlik Keletről Nyugatra, mert a nagy távol-keleti 
vállalatok egyre sikeresebbek, egyre több sikert érnek el a nyugat-európai piacokon és 
ezáltal a logisztikai költségek csökkentése érdekében itt keresik a termelési 
helyszíneket. Itt akarnak gyárakat létrehozni. Nem véletlen, hogy tavaly a Kínából, 
Japánból és Indiából érkező beruházások adták a 4., 5. és 6. legtöbb beruházást 
Magyarországon. A kínai vállalatok Magyarországra úgy tekintenek, mint a közép-
európai regionális gazdasági terjeszkedésük központja. Itt van a Bank of China 
regionális központja, itt van a Huawei európai disztribúciós központja. A Wanhua 
Európa harmadik legnagyobb izocianát gyára. A ZTE a világ egyik legnagyobb 
mobiltelefon-gyártója, itt van az európai szervizközpont. A Yanfeng most hozott ide 
egy 500 fős új beruházást Pápára. Tehát nekünk a keleti nyitás tekintetében legalább 
annyira fontos a beruházások vonzása, mint egyébként az exportfejlesztés. 
(Gyöngyösi Márton távozik.) Ezért én, hogy is mondjam, komplexebb meglátást 
szeretnék javasolni, amikor a nyitások sikerességéről beszélünk. 

Ami az amerikai vállalatokat illeti, tisztelt Hadházy képviselő úr, eddig is úgy 
látszott, az amerikai vállalatok nem politikai, hanem gazdasági alapon döntenek. Ha 
politikai alapon döntöttek volna, pontosabban politikai vélemények alapján döntöttek 
volna, akkor ma nem mondhatnánk el, hogy Magyarországon a második legtöbb 
beruházás az Egyesült Államokból jön. Ma Magyarországon 1650 amerikai vállalat 
100 ezer embert alkalmaz. Hogy is mondjam? Ha az amerikai politikai elitben a 
Magyarországról kialakított politikai kép lett volna meghatározó eddig is, akkor ez a 
helyzet nem állt volna elő. Tehát attól nem tartok, hogy az amerikai vállalatok egy 
republikánus választási győzelem miatt adott esetben Magyarország felé kevesebb 
figyelmet fordítanának, egyszerűen versenyezni kell értük. Versenyeznünk kell az 
Egyesült Államokkal magával, a regionális vetélytársakkal és a globális 
vetélytársakkal is. Ezért jó az adócsökkentés, ezért alakítottuk át a 
beruházásösztönzési sémánkat, ezért hozunk új képzési rendszert január 1-jétől. 

Ami a Balkánt illeti, képviselőtársaim, egyetértek azokkal, akik arról beszéltek, 
hogy a Nyugat-Balkán biztonsága Magyarország számára stratégiai fontosságú 
kérdés. Ha a Nyugat-Balkánon nincs biztonság, akkor az Magyarország számára egy 
rendkívül veszélyes helyzet. Éppen ezért szorgalmazzuk egyébként a Nyugat-Balkán 
európai és euroatlanti integrációjának felgyorsítását. Mert úgy látjuk, hogy a 
közelmúlt szomorú eseményeiből fakadó feszültségek még mindig ott vannak a 
Nyugat-Balkánon. Ezeket akkor tudjuk a legjobban meghaladni, ha az európai és az 
euroatlanti integrációt felgyorsítjuk. Ezért mi határozottan támogatjuk, hogy a 
szerbekkel gyorsítsuk fel a tárgyalásokat, az albánokkal induljanak meg a tárgyalások, 
a montenegróiakkal gyorsítsunk és végre a macedónokkal induljanak meg a 
tárgyalások, akik önmagukat is önironikusan professzionális tagjelöltként emlegetik 
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tekintettel arra, hogy hat vagy nyolc alkalommal hiába javasolta az Európai Bizottság 
a tárgyalások megkezdését, nem kezdték meg velük a tárgyalásokat. Azt gondoljuk, 
hogy ezekkel az országokkal meg kell kezdeni, vagy ahol megkezdték, ott fel kell 
gyorsítani a tárgyalásokat. 

A befektetésösztönzés tekintetében a következőt szeretném önöknek mondani. 
A Nemzeti Befektetési Ügynökség összeállított egy körülbelül 50 befektetési 
projektből álló listát, ahol nemzetközi sztenderdek alapján élelmiszeripari, 
ingatlanfejlesztési, turizmussal, innovatív iparágakkal kapcsolatos befektetési 
projekteket ajánlunk olyan befektetőknek, akiknek van forrásuk arra, hogy ezeket a 
befektetési projekteket megvegyék és végrehajtsák. Még egyszer mondom: ez egy 
összeállított lista. Körülbelül 50 nagy befektetési projekt van rajta, Hungarian 
Investment Projects, így hívják. Ezt a befektetési listát szokták ajánlani a kollégáim 
mind a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél, mind a KKM-ben a 
gazdaságdiplomáciával foglalkozó részlegeken azoknak az embereknek, azoknak a 
vállalatoknak, akik azért jönnek Magyarországra, hogy itt befektessenek. Több száz 
vagy akár több ezer alkalommal is az elmúlt években ezt a listát kiajánlottuk. És 
persze minden olyan beruházás kiajánlásra kerül, amely ezen a listán rajta van és az 
adott érdeklődő választ, hogy mi érdekli őt. Utána az a kutya kötelessége, a munkája, 
a munkaköre a Befektetési Ügynökségnél dolgozó kollégáknak, meg a KKM 
gazdaságdiplomáciai részlegeinél dolgozó kollégáknak, hogy segítsék a 
kapcsolatfelvételt a befektetni szándékozó ember és egy-egy befektetési projekt 
tulajdonosa között. Ez a munkánk. Ennek megfeleltünk az elmúlt években is és így 
volt ez az önök által felvetett konkrét esetben is természetesen. 

Ami a vízumkiadást illeti, tisztelt képviselő asszony, az idei esztendőben 
november 23-ig 319989 vízumot adott ki a magyar konzuli szolgálat. 319989 darab 
vízumot. Önök most eggyel kapcsolatban fogalmaznak meg nekem kritikákat és ebből 
az egész rendszerre vonatkozóan akarnak leszűrni tanulságokat. Egyben önnek igaza 
van: hogy számos olyan helyen, ahol a magyar vízum iránti igények beadása nagyon 
magas, ott érdemes a vízumkiszervezés nemzetközileg elfogadott modelljét 
alkalmazni. Ezt minden nagy ország is csinálja. Mi is csináljuk számos helyen. Például 
Kínában, a világ több más országában. Ez bevált. Azt kell mondanom önnek, hogy 
bevált. Erről szívesen tartok is majd önöknek egyébként prezentációt, hogy mennyivel 
kulturáltabb az egész történet. Nem ott kell hosszan kígyózó sorban állni több száz 
embernek egy nagykövetség előtt hóban-fagyban, hanem egy kulturált, fedett, 
kávézóval, nem tudom, mivel, szociális helyiségekkel ellátott ügyfélszolgálati irodába 
mennek be, ott adják be a vízumkérelmüket, amit aztán nem az a cég bírál el 
természetesen, aki a vízumkiszervezés jogát elnyerte, hanem maga a konzuli 
döntéshozatal következik ez után. Csak az előzetes leválogatás, csoportosítás 
megtörténik. Jelentősen gyorsítani lehet a vízumkiadást és kulturáltabban zajlik az 
egész. 

Még egyszer elmondom önnek a tényeket. Tényleg nem tudok már mást 
mondani. Ha a tényeket ennyire nem vesszük figyelembe, akkor nem tudom, miről 
tudunk még beszélni. Amikor Pharaon úr beadta a magyar vízum iránti kérelmét, azt 
a közösségi Vízuminformációs Rendszer befogadta. Utána a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal által lefolytatott ellenőrzések nem jeleztek korlátozó 
találatot. Még egyszer mondom: a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által 
lefolytatott ellenőrzések nem jeleztek korlátozó találatot. A vízumkérelem a törvényi 
előírásoknak megfelelően feltöltésre került a schengeni rendszerbe. A körözött 
személyek és okmányok adatait nyilvántartó EU ellenőrzési rendszer nem jelzett 
találatot. Egy tagország volt, aki konzultációt kért, Németország, amely két nap múlva 
azt mondta, hogy nyugodtan ki lehet adni a vízumot Pharaon úrnak. Ha az a 
nemzetközi rendszer, ahova feltöltik a nemzetközileg körözött bűnözőket, azt mutatja, 
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hogy ez az ember nincs rajta, akár a BÁH-nál, akár a konzuli szolgálatnál dolgozó 
emberek még mit tehetnének. (Demeter Márta közbeszólása.) De még egyszer 
mondom: a nemzetközi körözési listát tartalmazó rendszer, amikor feltöltésre került a 
vízumkérelem, nem jelzett találatot. Innentől kezdve, azt gondolom, lehet habosítani 
a történetet, de jogszabályilag ez a helyzet. 2014. X. hó 15-étől 2015. X. hó 14-ig volt 
érvényes vízuma Pharaon úrnak. Hogy azóta ő járt-e Magyarországon vagy hogy járt, 
vagy hogy tartózkodott, erről nincs tudomásom, mert én a külgazdasági és 
külügyminiszter vagyok. A Külgazdasági és Külügyminisztérium pedig nem 
rendelkezik olyan adatokkal, hogy ki van az országban, miért van az országban és mit 
csinál az országban.  

Ami a Magyar Nemzeti Kereskedőház és Pharaon nevű vállalat közös 
működését illeti, ott volt egy közös vállalat, amelynek felszámolásáról döntött a 
kereskedőház vezetősége és a partnervállalat. Nem én döntöttem róla, mert nem 
veszek részt ezeknek a cégeknek az irányításában, még egyszer mondom. Így 
döntöttek a vállalatvezetők azért, mert az üzleti stratégiában hosszú tárgyalások után 
nem tudtak megállapodni. Nem tudtak megállapodni és ezért felszámolták a közös 
vállalatot. 

Az pedig, hogy Magyarországon ez az úriember milyen ingatlanokat vásárol, 
meg milyet nem, ne haragudjanak tényleg! Szóval az ingatlan-nyilvántartás kérdései 
megint csak nem a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartoznak. Mi köze van a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumnak ahhoz, hogy valaki vesz egy ingatlant 
Budapesten? Ezért én szívesen állok minden ügyben az önök rendelkezésére és 
szívesen válaszolok minden kérdésre, de azokra tudok válaszolni, amelyek a 
hatáskörömbe tartoznak. És az a vízumkiadás és a befektetési projektek kiközvetítése 
a befektetéseket kereső embereknek. Ez a munkánk.  

Ami az orosz diplomaták kiutasítását illeti, tisztelt képviselő asszony, meg 
tudom erősíteni, amit eddig mondtam. Nem tudok arról, hogy Magyarországról 
kiutasításra került volna orosz diplomata, amióta ezt a pozíciót betöltöm. Azt is 
elmondom önnek, hogy én nem felügyelek semmifajta szolgálatot, nem felügyelem az 
Információs Hivatalt. Ha az Információs Hivataltól olyan jelzés jön, hogy el kell 
járnom az orosz nagykövetség felé, akkor el fogok járni, ebben biztos lehet, nem fogok 
hezitálni.  

Az, hogy ebben a térségben van-e orosz befolyás vagy nincs. Persze, hogy van. 
Mindig is volt és valószínűleg hosszú távon lesz is. A világpolitika nagy szereplői már 
csak ilyenek, van amerikai befolyás is, van orosz befolyás is, van német is, van francia 
is, mert, még egyszer mondom, nagy világhatalmakról beszélünk. Természetes, hogy 
próbálnak befolyást gyakorolni egyes országokra. Az egy más kérdés, hogy ki engedi, 
hogy, mondjuk, a politikai döntéshozatalt befolyásolják. Mert mi például nem. Mi 
nem engedjük azt, hogy más ország befolyásolja Magyarországon a politikai 
döntéshozatalt. Magyarországon a döntéseket a magyar kormány hozza a magyar 
emberek érdekeinek megfelelően, de természetesen közben szomszédainkkal, más 
országokkal kiegyensúlyozott kapcsolatrendszerre törekszünk, meg arra, hogy 
egyébként a világpolitika nagy szereplői Magyarország sikerében legyenek érdekeltek. 

Természetesen nem vettem részt azon a sebtében összehívott hiszti-
tanácskozáson, amely pár nappal az amerikai elnök megválasztása után volt 
Brüsszelben. Mert miről kellett volna ott beszélni? Néhány nappal voltunk az 
amerikai elnök megválasztása után. Kampányszlogenekből politikát gyártani 
Európában, amerikai kampányszlogenek alapján… Feleslegesnek tartottam. 
Semmifajta hisztériakeltésben nem vagyok hajlandó részt venni. Megértem én, hogy 
az európai liberális politikai elitnek ez most egy óriási nagy baj és óriási csalódás és 
egy teljesen új helyzet, amivel nem tudnak mit kezdeni, hogy nem az az elnök nyert 
Amerikában, akit őt szerettek volna, meg most majd nem a Clinton család fogja 
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megmondani, hogy merre van az arra Európában. Értem én, hogy ez problémát jelent 
sok európai vezető számára, de hisztizzenek egymás közt, én ebben nem vagyok 
hajlandó részt venni. 

Vatikánnal való együttműködésünk. Nem régen jártam a Vatikánban. A 
vatikáni külügyminiszterrel folytatott megbeszélésemen jeleztem, hogy van számos 
olyan eset, amikor határon túl élő magyar nemzeti közösségek magyar nyelvű 
miséhez való hozzáférésének joga sérül. Kértem az ebben való segítséget. Különös 
tekintettel arra, hogy New Yorkban is szűnt meg magyar plébánia sajnos, New 
Brunswickban és ott a Vatikán közbenjárására végül a magyar nyelvű szolgálatot 
biztosítják az egyébként megszűnt magyar plébánia magyar tagjai számára. Ezért 
kértem azt, hogy a csángók esetében is ezt a fellépést tegye meg a Vatikán és kértem 
azt is, hogy a Felvidéken korábban a magyar bencés kongregációhoz tartozó 
vagyontárgyak ne kerüljenek át a szlovák katolikus egyház tulajdonába. Meglátjuk, 
hogy ezen a területen mit tudunk elérni. 

A Visegrádi Együttműködés egyértelműen sokkal erősebb minden eddiginél. A 
Visegrádi Együttműködés egy branddé vált, nem véletlen, hogy egész Európában, sőt 
lehet hogy nem nagy túlzás, a világon is lélegzetvisszafojtva figyelik, ha egy-egy 
visegrádi miniszterelnöki találkozó létrejön, hogy ott mit fognak mondani, milyen 
döntések születnek. A megválasztott elnökjelölt úrnak sok sikert kívánunk. (Demeter 
Márta távozik.) Az Európa Tanácsot kifejezetten hasznosnak tekintettük például a 
nemzetiségi, kisebbségi kérdésekben. De legutóbb például a török ügyben azt 
gondolom, hogy az ET főtitkára kifejezetten konstruktív szerepet vitt.  

A nyelvi kérdésekre természetesen a térségben határozottan odafigyelünk. 
Az Olimpia megrendezéséért folytatott küzdelemben pedig, amit az éppen a 

felelősséggel rendelkező kormányzati szervek ránk rónak, ott azt természetesen 
végrehajtjuk.  

Németh Zsolt képviselő úrnak szeretném mondani, hogy a külügyi 
vagyonügynökség létrehozásával kapcsolatban zajlanak előkészületek a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és a KKM együttműködésében, de egyelőre nem tart ott, 
hogy tudnék érdemi dolgokat mondani. Még nem láttam olyan koncepciót, amelyre 
nyugodt szívvel azt mondtam volna, hogy na, akkor ezt érdemes elkezdeni már 
komolyabban is megtárgyalni.  

A szabadkereskedelmi megállapodások tekintetében azt gondolom, 
Magyarországnak érdeke, hogy azok fennmaradjanak, és egyre erőteljesebben 
legyenek jelen a világgazdaságban. Azt, hogy az amerikai elnök ezzel kapcsolatban mit 
fog képviselni, mi is érdeklődéssel várjuk, érdeklődéssel várjuk, hogy akár a TPP-ről, 
akár a TTIP-ről a kampány során mondott álláspontjai hogyan ültetődnek át az 
amerikai külpolitikába és külgazdasági politikába.  

A nemzetpolitika kapcsán szeretném önnek jelezni, bár már sokat beszéltem 
róla, szerintem nagyjából a kérdésekre választ is adtam, hogy Kárpátalja területén a 
kataszteri rendezésre vonatkozó pályázatunk nagyon sikeres. Ha jól emlékszem, 14 
ezer magyar adott be pályázatot arra, hogy a földterületek rendezésével kapcsolatos 
ügyekre legyen pénzük. Ebben segítettünk, tehát a nemzetpolitika erőteljesen ott van 
a Külügyminisztérium radarképernyőjén és elég erőteljesen abba az irányba 
dolgozunk, hogy minden magyar nemzeti közösséget a lakóhelyén kell 
megerősítenünk és ehhez a gazdasági eszközöket rendelkezésre kell bocsátani. Azt 
tudom önnek mondani, hogy szerencsére eddig egyébként a szomszédos országok 
politikai vezetői, kormányzatai nem gördítettek akadályt ezen törekvéseink elé. 

Ami Tallinnt illeti, ott a diplomáciai jelenlét már adott, hiszen már van 
diplomatánk Tallinnban, aki az ottani kulturális intézetben dolgozik, de nem 
kulturális diplomata, hanem egy magyar külpolitikai diplomata. Amennyiben a 
források rendelkezésre állnak, akkor, ahogy azt önnek ígértem már korábban, az 
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Európai Unió soros elnökségének időszakára az ennél hangsúlyosabb külügyi, illetve 
diplomáciai jelenlétet is természetesen meg fogjuk teremteni. 

A Visegrádi 4-ekről beszéltem. 
Az izolacionalizmus vagy az unilateralizmus időszaka következik-e az Egyesült 

Államok külpolitikájában, ez egy olyan kérdés, amire szerintem majd az idő 
elmúlásával tudunk választ adni. Azt gondolom, hogy Donald Trumpnak is az az 
érdeke, hogy a nemzetközi együttműködés kiegyensúlyozott legyen. Orbán Viktor 
miniszterelnök úrral folytatott telefonbeszélgetésénél ott voltam, alapvetően erről 
győződtem meg, hiszen alapvetően az együttműködés fontosságáról beszélt a 
megválasztott amerikai elnök, valamint arról, hogy várakozással tekint a 
Magyarországgal való együttműködés elé. Arról beszélt, hogy a biztonságpolitikában, 
a világ biztonsági helyzetében komoly új kihívások jönnek és még azt is mondta, hogy 
úgy gondolja, ő és a miniszterelnök úr is büszkék lesznek arra, amit majd együtt 
elérnek ezen a területen közösen. 

Mesterházy Attila képviselő urat szeretném tájékoztatni a kérdésére, hogy 
amióta én miniszter vagyok, azóta Kiss Szilárd nem dolgozik a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumban, és ha jól emlékszem, hosszúnak nem nevezhető politikai 
munkám során soha nem dolgoztam vele egy szervezeti egységben, pláne nem úgy, 
hogy én irányítottam volna az ő tevékenységét. 

Szakács László képviselő úr már nincs itt, még feltett egy kérdést, de 
elmondom. Az, hogy… 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke: Megvédendő a képviselő 

urat, mondom, hogy napirend előtti felszólalása van. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Igen, igen. Azért is 

mondom, hogy tisztelettel, mert a kérdés elhangzott, én pedig válaszolok. Igen, már 
számtalanszor elmondtuk: a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tartott 
állampapírokat a Quaestornál, amely szerintem akkor az ország legnagyobb pénzpiaci 
szolgáltatóvállalata volt. Ezeknek az állampapíroknak az értékét visszakapta a Magyar 
Nemzeti Kereskedőház Zrt. Ezzel egyébként nem érte semmilyen kár azokat, akik 
sajnos károsultak lettek, tekintettel arra, hogy az állampapírok nem lettek volna 
bevonhatók a kártalanításba, így azokat a csődöt követő időszakban a Nemzeti 
Kereskedőház Zrt. amúgy is visszakapta volna. Köszönöm. 

Újabb hozzászólások 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke: Nagyon szépen 
köszönöm, miniszter úr, a válaszokat és azt, hogy minden elhangzott kérdésre 
megfelelő választ adott a tudásához és a konkrét adatokhoz, számokhoz illeszkedő 
módon.  

Ahogy hallgattam most már harmadik évben a miniszter úr beszámolóját, ha 
össze kellene hasonlítanom a külgazdaság terén elért eredményeket és azt a fajta 
politizálást, amit ezen a téren tett nemcsak ön, hanem államtitkár kollegái és a 
minisztériumban dolgozók is, akkor Zsolnay Miklós kedvenc kérdése jutott eszembe. 
Feltette a kérdést, hogy mi a különbség a teológus és a geológus között, arra a válasz 
az, hogy ég és föld. Most én is azt gondolom, hogy a 2010 előtti időszak és az ön által 
vezetett minisztérium külgazdasági építkezésében tett lépések, valóban ég és földnyi 
különbséget jelentenek. Lehet, hogy ezt néhányan, természetesen főleg ellenzéki 
oldalról fanyalogva fogadják, lehet arrogánsnak vagy túlságosan kemény és határozott 
fellépésnek tekinteni, de azzal értek egyet, amit a miniszter úr is elmondott, hogy 
öldöklő küzdelem folyik a gazdaságban a külföldi befektetők megszerzése iránt. Azt 
gondolom, hogy nemcsak az a tárgyalási stratégia hozta az eredményeket, amelyeket 
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az ön vezetésével a minisztérium elvégzett, hanem azok a parlamenti döntések, 
amelyek egy kiszámítható gazdasági jogszabályi környezetet teremtettek és 
egyedülálló adócsökkentési politikát 2010 óta Magyarországon, amelyet mára 
valamennyi külföldi befektető elismer. Gondolom, hogy ennek is köszönhető az, hogy 
ha még FDI mennyiségi szintjén nem is, de a GDP-hez viszonyított mértékében elsők 
vagyunk a régióban, ami, azt gondolom, tényleg egy kitűnő eredmény, hiszen elég 
mélyről indultunk ezen a téren. 

A kkv-szektorral kapcsolatos kérdésekre adott válaszát megköszönve csak azt 
szeretném tényleg tovább erősíteni a gyakorlati tapasztalatból, hogy ha nincsenek 
ezek a nagy multinacionális cégek és azok a befektetések, mondjuk, elsősorban az 
autóipar területén, amelyekhez a hazai beszállítók kapcsolódtak volna, akkor 
nemcsak kevesebb munkahelyet tudnának teremteni, hanem nem tudtak volna 
bekapcsolódni egy olyan magas színvonalú technológiai körbe, amellyel a saját 
innovációjuk révén is nemcsak a hazai beszállítói piacon, hanem egész Európában, 
sőt bizonyos termékek esetében az egész világon versenyképesekké tudtak válni. 
Tehát azt gondolom, hogy a nagy cégek Magyarországra történő telepítése és a hazai 
kis- és középvállalkozások együttműködésének olyan szinergiái vannak, amelyek 
mindenképpen eredményt és sikert hoznak a hazai rendszerbe. (Szakács László 
visszaérkezik.) Nem véletlen az, hogy mára több mint 4 millió 300 ezer ember 
dolgozik Magyarországon. Az sem véletlen, hogy 2010 óta a megígért egymillió új 
munkahelyből több mint 600 ezer új munkahelyet tudtunk teremteni. Én is azt 
gondolom, hogy a további sikerek alapjait például a legújabb adócsökkentési 
lépésekkel megtettük.  

Úgyhogy azt gondolom, az irány továbbra is jó. Szeretnék gratulálni azokhoz az 
eredményekhez mind önnek, mind a kollégáinak, amelyeket elértek a gazdasági 
fejlődés területén. A diplomáciai munkát tekintve pedig, ehhez a területhez nem 
értek, de azt levontam az együttes bizottsági ülésből, hogy olyan nagy baj nem lehet, 
hiszen egyetlen egy kérdés körül forgott az egész ellenzék, amit, azt gondolom, 
miniszter úr a végén kielégítően megválaszolt. Tehát köszönöm szépen még egyszer 
önnek is, államtitkár úrnak is, hogy rendelkezésünkre álltak. Miután a vitát már 
lezártuk, szeretném a bizottság konzultációs részét is bezárni. Önöknek pedig jó és 
eredményes munkát kívánok. (Mesterházy Attila jelentkezik.) Mesterházy képviselő 
úr jelentkezik. Még a vita lezárását követően öné a szó. 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Azért szeretnék szólni, 

mert akkor ketten olvassuk a bizottsági jegyzőkönyveket. Én is olvastam és nem 
szeretném, ha olyan színben tűnhetnék fel, mint aki nem veszi komolyan a miniszteri 
meghallgatásokat. Csak a jegyzőkönyv végett, hogy jövőre is el tudjuk esetleg olvasni. 
Az ön bizottsági meghallgatása tavaly december 9-én 14 óra 28 perckor kezdődött, 16 
óra 18-ig tartott, ez 110 perc. Mi az előzetes tájékoztatást úgy kaptuk, hogy önnek csak 
két órája van a bizottsági meghallgatásra, ezért 4 órától természetesen én is terveztem 
magamnak más programot, ahogy ön is, hiszen repülőtérre ment ki, elutazott a 
miniszter úr. Így valóban az utolsó legalább 5-6, esetleg 8 percéről hiányoztam a 
bizottsági ülésnek. Ez tény és való, de ez annak volt köszönhető, hogy akkor is, ahogy 
elmondtam, hasonló módon volt szervezve az ön miniszteri meghallgatása. Magyarul: 
mindig valami probléma van a szervezéssel. 

A másik észrevételem az lenne, hogy miniszter úr, ön téved. Önön senki nem 
azt kérte számon, hogy Oroszországgal van-e bármilyen politikai párbeszéd. A 
Külügyminisztériumon azt kérjük számon, hogy a szélkakas egy stabil pont ahhoz 
képest, ahogy önök a külpolitikájukat szervezik. Kiírtam három idézetet. Az egyik így 
hangzik: „Tegyük világossá, nem akarunk a Gazprom legvidámabb barakkja lenni. 
Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról. Magyarországnak 
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nincs semmi keresnivalója keleten, Magyarországnak nincs semmi keresnivalója 
keleten, mert ott semmilyen babér nem teremne országunknak, csak alárendeltség és 
kiszolgáltatottság, Európában bizony elszaporodtak Putyin pincsijei.” Pusztán arra 
akartam én is, és ha jól értettem, Szelényi Zsuzsa képviselő asszony is rámutatni a 
kérdéseinkkel, hogy szerintünk helyes és jó Oroszországgal egy kiszámítható 
kapcsolatrendszert fenntartani. Önök nem ezt képviselték, számos alkalommal 
kritizálták a korábbi szocialista kormányokat azért, mert egy kiszámítható 
kapcsolatra törekedtek Oroszországgal, hanem pusztán arra utalunk, hogy ma úgy 
tűnik, nemcsak hogy kiszámítható, hanem még esetenként, legalábbis számunkra úgy 
tűnik, orosz érdekeket is szolgál értékrend szintjén is az önök politikája. 

A másik, ha már Bajnai Gordont ide idézte, a nemzetpolitika területén, valóban 
támogattam őt frakcióvezetőként és segítettem a munkáját, és meg is szavaztam. 
Úgyhogy én azon képviselők között vagyok, akiket ön is említett, de pont ön és önök 
voltak azok, akik kritizálták Bajnai Gordont azért, amikor Fico miniszterelnökkel 
találkozott Szlovákiában, hogy miért nem tette az asztalra azokat a kérdéseket, 
amelyekről most ön csak úgy nyilatkozott, hogy értsék meg, hogy ez a stratégia meg a 
taktika. Tehát az én kérdéseim arra utaltak pusztán, csak akkor ezek szerint jobban ki 
kell fejteni, hogy mindenki pontosan értse, hogy bizony az látszik, mintha az üléspont 
határozná meg az álláspontjukat, ellenzékből teljesen mást mondtak, mint 
kormányon. Erre az ellentmondásra szerettünk volna rámutatni szerintem. 

Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmet és a megértést. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke: Köszönöm szépen, 

képviselő úr. Még egyszer a miniszter úrnak megadom a válaszra a lehetőséget. 

Szijjártó Péter reflexiói 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Köszönöm Mesterházy elnök úrnak, hogy kiegészítette a kérdéseit. Nézze, 
továbbra is az Európai Unió és a NATO tagjai vagyunk. Senki nem kérdőjelezi meg 
Magyarország nyugati elköteleződését. De azt gondolom, hogy baj lenne, ha nem 
követnénk a németeket, az amerikaiakat, a briteket, a franciákat abban, ahogyan 
építik a szoros gazdasági, kereskedelmi együttműködésüket a keleti világgal. Persze, 
hogy Magyarországnak nyugaton van a helye, de azt gondolom, hogy a keleti 
gazdaságikapcsolat-építés rendkívül fontos kérdés. Nem véletlen, hogy a nálunk 
nagyobb és erősebb országok ezt már folyamatosan csinálják. 

A Gazprommal kapcsolatban pedig igen, szeretném emlékeztetni 
mindannyiunkat, hogy 2015 elején, amikor Putyin elnök urat meghívtuk 
Magyarországra, akkor a tárgyalások legfontosabb napirendi pontja az volt, hogy a 
tavalyi esztendő végén lejáró húszéves take or pay típusú gázvásárlási szerződésünket 
úgy módosítsuk, hogy ne kelljen 3 milliárd eurót kifizetni tavaly év végén egy 
összegben a semmire, a le nem hívott gázmennyiségek miatt. Mi módosítottuk a 
magyar-orosz gázvásárlási megállapodást a nemzeti érdekek irányába.  

Ami pedig a szlovák miniszterelnök és a korábbi magyar miniszterelnök 
találkozóját illeti, annak soha nem voltam ellene, hogy párbeszédet folytassunk. 
Szerintem az helyes, ha a szomszédos országok miniszterelnökei találkoznak. Az is 
helyes, ha világosan le van ütve az, hogy vannak kérdések, amelyekben nem értünk 
egyet, és az is világos, hogy azt napirenden tartjuk. Emellett azonban a napi 
együttműködés folytatása szerintem nem kérdés, hogy szükséges, mert még egyszer 
mondom, ha általánosan nézzük, a szomszédos országokban élő magyar nemzeti 
közösségnek az a jó, ha köztünk és az adott ország között jó kapcsolat van. Legalábbis 
sokkal jobb, mintha rossz lenne. 
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A tanácskozás berekesztése 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke: Köszönöm szépen, 
miniszter úr. Még egyszer köszönöm a megjelenést, a két bizottság tagjainak az aktív 
részvételt, a konzultációt lezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok. 

 
(A tanácskozás befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc.) 
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