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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Külügyi Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntöm a 
miniszter urat, államtitkár urat. Köszöntöm a bizottság tagjait. Köszöntöm az 
újoncokat különösképpen, hiszen a bizottság alakuló ülése meg ez a miniszteri 
meghallgatás összecsúszott, és kívánok mindannyiunknak olyan négy esztendőt, 
amikor a Külügyi bizottság izgalmas, érdekes témákkal foglalkozik és egy jó 
együttműködést tud fenntartani a Külügyminisztériummal, mert az elmúlt években - 
azt gondolom - ezt meg tudtuk valósítani, és úgy tűnik, hogy a humán feltételei 
továbbra is adottak annak, hogy ez az együttműködés fönnmaradjon. Szeretném 
külön köszönteni az LMP színeiben Ungár Péter urat, aki ugyan nem tagja a 
bizottságunknak, de mégis tagja, hiszen az LMP-nek tanácskozási joggal rendelkező 
parlamenti képviselőjeként fog majd itt tevékenykedni a Külügyi bizottságban. Tehát 
köszöntjük őt kiemelten, és - ahogy említettem - az új képviselőket is szeretném 
köszönteni, és a régieket se hagyjam ki ebből.  

Tisztelt Bizottság! A határozatképességet megállapítom. 
A napirendet megküldtem. Felteszem szavazásra: ki támogatja ezt a 

napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter-jelölt kinevezés 
előtti meghallgatása   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § 
(2) bekezdése alapján) 

Elnöki bevezető 

Egyetlen napirendi pontunk - még egy egyebek lesz, hogyha valaki utána akar 
valamit - Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti 
meghallgatása. Csináltunk már ilyet, tehát második alkalommal zajlik ez a 
meghallgatás. A koreográfiára vonatkozóan azért mindenkit emlékeztetnék, hogy 
meghallgatjuk először miniszter urat, ezt követően pedig a képviselői hozzászólások 
következnek. Utána - amennyire igény van rá - több körben még válaszadásra és 
további kérdésekre is lehetőséget nyújtunk. Ezt követően pedig állást foglalunk a 
miniszterjelölt támogatásával kapcsolatosan.  

Ez a meghallgatás egyébiránt valóban egyedülálló, de a külügyminiszterrel itt 
az elmúlt évben olyan intenzív együttműködésünk volt, hogy félévente volt alkalmunk 
találkozni. És - azt hiszem, ezt most már jelezhetem - az őszi meghallgatásra is majd, 
miniszter úr, igényt fogunk tartani. 

Ennyi bevezető gondolat, illetőleg a helyzetértékelés tekintetében néhány 
megállapítással átadnám akkor miniszterjelölt úrnak a szót, és ezt követően pedig 
mindenki fölteheti majd a kérdéseit, megteheti a megállapításait. Miniszterjelölt úr, 
parancsoljon! 

Szijjártó Péter miniszterjelölt szóbeli kiegészítése  

SZIJJÁRTÓ PÉTER miniszterjelölt: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy most is számot adhatok 
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önöknek nem is igazán az elmúlt három és fél esztendőről, hanem inkább az előttünk 
álló időszakra vonatkozó tervekről és elképzelésekről. 

Először is szeretnék elnök úr mondandójához csatlakozni. Szeretném kifejezni 
a köszönetemet azért az együttműködésért, amelyet a parlament ezen bizottságával az 
elmúlt, körülbelül három és fél esztendőben folytathattam. Ez alatt a három és fél 
esztendő alatt, azt gondolom, hogy minden, külügyi apparátusban dolgozó kollégám 
számára a kőkemény munka időszaka érkezett el, ugyanis globális válságok hatására a 
külpolitika talán soha nem volt annyira intenzív műfaj, mint volt az elmúlt 
esztendőkben. 

Nyilvánvalóan ennek is köszönhető, hogy amikor összeszámoltuk, hogy az 
elmúlt három és fél esztendőben hány találkozót, megbeszélést folytattunk le, akkor 
elsőre hihetetlen számok jöttek ki, amiket le kellett ellenőrizni. Négy esztendő alatt 91 
országban tettem látogatást, és összesen 174 külügyminiszter kollégával 704 
alkalommal tárgyaltunk, és ha az összes többi politikai vezetőt, más minisztereket és 
állami vezetőket is hozzávesszük, akkor összességében 568 politikai vezetővel 1310 
tárgyalásra, találkozóra került sor. A számok önmagukban mutatják a külpolitika 
egészen elképesztő intenzívvé válását az elmúlt esztendőkben. 

Aztán azért is kőkemény munkát követelt meg az elmúlt néhány esztendő, mert 
amikor 2014 szeptemberében találkozhattam ezzel a bizottsággal először egy 
jelöltként történő meghallgatás során, akkor arról beszéltem önöknek, hogy szeretnék 
egy jelentős kultúraváltást a magyar külügyi apparátusban; mégpedig abból a 
szempontból, hogy az egész magyar külpolitikai tevékenység fókuszába a magyar 
gazdasági érdekek felismerését és azok érvényesítését kívántam helyezni. Ez 
nyilvánvalóan nem volt kis feladat mindazok számára, akik hosszú éveken vagy 
évtizedeken keresztül nem ezzel a fókusszal végezték a munkájukat, ami nem egy 
minősítő jelzés a részemről, hanem pusztán egy leírás. 

Tehát korábban más volt a külpolitika fókusza, más időket éltünk. Azonban, 
hogy sikerült-e átállítani a magyar külpolitikát külgazdasági fókuszra, arra megint 
csak számokat tudok önöknek mondani. 2014 óta minden évben nőtt a magyar 
export, sőt, minden évben minden addigi rekordot megdöntött, és 2017 végére 
elértünk oda, hogy a magyar export a magyar gazdaságtörténetben először 
meghaladta a 100 milliárd eurót, és a beruházások is minden évben nőttek, minden 
évben az addigi legmagasabb értéküket mutatták, és a tavalyi esztendőben már 96 
nagyberuházás érkezett Magyarországra a beruházásösztönzési rendszeren keresztül. 
Csak érzékeltetésül a dimenziókról: az addigi rekord 71 volt az előző esztendőből. 

Ugyanakkor az is világos, hogy a külgazdasági sikerek mellett nagyon komoly 
kihívások érték az országot ez alatt a 3,5-4 esztendő alatt, a biztonság, a szuverenitás, 
az identitásunk és a kultúránk vonatkozásában is. És ha visszatekintünk az elmúlt 
időszakra, szerintem azt is el lehet mondani, hogy külpolitika soha nem volt ennyire 
még a belpolitika része, mint volt az elmúlt esztendőkben, ezért aztán mi a magunk 
részéről szeretnénk legalább egy kicsit azt hinni, hogy a választási végeredményben a 
külpolitikának is lehetett némi szerepe. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk álló 
időszakról azonban ha néhány gondolatot szabad ejtenem, azt mondom önöknek, 
hogy valószínűleg nem teszek a valóságtól túlságosan elrugaszkodó és merész 
kijelentést, ha azt mondom, hogy a következő évek világpolitikai, világgazdasági 
folyamatai sem lesznek kevésbé intenzívek, mint a magunk mögött hagyott néhány 
esztendő esetében. 
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Azt látjuk, hogy a régi konfliktusok folyamatosan éleződnek, és újak kerülnek 
elő. És ez nemcsak politikai szempontból igaz, hanem gazdaságilag is, hiszen 
gyakorlatilag egy új ipari forradalom időszakát éljük, amikor olyan technológiák 
válnak mindennapossá, amelyek használatáról korábban még csak nem is álmodtunk 
volna, és mindennek a gazdasági mellett komoly politikai hatása is van.  

Mindezeket együttvéve azt tudom ígérni önöknek, hogy amennyiben 
megkapom a bizalmat, és a következő időszakban is ezt a munkát folytathatom, akkor 
ezután is magyar külpolitikát fogunk folytatni. A mi külpolitikánknak egyetlen 
vezérelve lesz, ez pedig a magyar érdek. És továbbra is következetesen ellen fogunk 
állni minden dogmatikus megközelítésnek, amely mindig valamilyen harmadik félnek 
a szemüvegén vagy harmadik félnek a nézőpontján keresztül szeretné láttatni a 
magyar külpolitikát vagy annak döntéseit vagy annak célkitűzéseit.  

Még egyszer: szeretném aláhúzni, hogy ha bizalmat kapok, akkor a magyar 
külpolitika döntéseit az elkövetkezendő időszakban is kizárólag magyar érdek fogja 
meghatározni. Nem mások fogják írni Magyarország külpolitikáját. 

Ha az elkövetkezendő időszak külpolitikai feladatait és kötelességeit nézzük, 
akkor pedig 3 dolgot tudok önöknek idehozni. Az egyik, hogy a magyar külpolitika 
feladata és kötelessége az lesz, hogy megvédje Magyarország szuverenitását, 
biztonságát és a magyar identitást. Szeretnénk kivenni a részünket a keresztény 
kultúra megőrzéséért folytatott küzdelemből, és folyamatosan szeretnénk 
külgazdasági eszközökkel alátámasztani a magyar versenyképesség dinamikus 
javulását. 

Természetesen ahogy az eddigi időszakban, ez ezután sem fog 
konfliktusmentesen menni. Ezzel kapcsolatban általánosságban azt tudom mondani 
önöknek, hogy minden olyan konfliktust fel fogunk vállalni, amely konfliktusok 
felvállalása szükséges lesz a céljaink eléréséhez. Ugyanakkor egyetlenegy felesleges 
konfliktust sem fogunk vállalni. Itt nagyjából a zsinórmérték, amely mentén haladni 
kívánunk, úgy szól, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Nyilvánvalóan a 
jövőben is egyetlenegy Magyarország ellen indított támadást, lejárató akciót, hazug 
állítást sem fogunk figyelmen kívül és szó nélkül hagyni.  

Néhány fontos elemet szeretnék felvillantani abból, hogy mi vár, mi várhat 
ránk. Először is a migráció kérdését szeretném idehozni, amely most már jól 
láthatóan minden európai nemzeti parlamenti választás napirendjén az első helyen 
szerepel. Szeretném leszögezni, hogy mind az ENSZ, mind az Európai Unió fórumain 
határozottan ki fogunk állni az ellen, hogy az Európai Unió magáévá tegye migráció 
szempontjából az afrikaiak álláspontját. 

Az elmúlt időszakban egészen megdöbbentő fejlemények zajlottak, az afrikaiak 
által migráció tekintetében képviselt álláspontokat az Európai Unió nemhogy nem 
cáfolta, nemhogy nem érvelt ellene, de szinte még a magáévá is tette. Ma már európai 
fórumokon is kötelező úgy gondolni, hogy a migráció jó; ma már az európai 
fórumokon is kinézik azt, aki arról beszél, hogy a migránsok között jogi szempontból 
igenis különbséget kell tenni; ma már kinézik azt, aki nem hajlandó elfogadni, hogy 
mindenki, aki útnak indul, annak kell hogy járjon mindenfajta szolgáltatás az egész 
migrációs útvonala során és az önkényesen kiválasztott célországban. Igenis harcolni 
kell azért, hogy minden egyes országnak a szuverén joga maradjon, hogy a 
demográfiai és a gazdasági kihívásokra milyen válaszokat talál, elfogadva azt, hogy 
van, aki ezekre a kihívásokra a migrációban látja a választ, de az legyen az ő dolguk, 
meg számoljanak el majd a saját választóikkal, de ránk semmiképpen ne helyezzenek 
nyomást, hogy mi is így gondoljuk. És természetesen küzdeni fogunk az ellen is, hogy 
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a határvédelem fontosságát relativizálják, hogy alapvető emberi jogként akarják 
beállítani a migrációt vagy alapvető emberi jogként akarják beállítani a 
határsértéseket. Ezek kőkemény viták lesznek, hiszen jól látszik, hogy az ENSZ-ben 
ezt a kérdést dűlőre kívánják vinni a decemberi végső globális migrációs kompaktról 
szóló tárgyalási fordulóig, amikor is Marokkóban szeretnék aláírni ezt a kompaktot, 
amely persze azt írja, hogy jogilag nem lesz kötelező érvényű, de ezt a filmet mi már 
egyszer láttuk, akkor azt Brüsszelben forgatták le és úgy szólt, hogy a letelepítési 
kvóta csak önkéntes lesz, aztán mégis kötelező lett. Pontosan tudjuk, hogyha a 
globális migrációs kompaktot a jelen formájában elfogadják, az onnantól kezdve a 
nemzeti és nemzetközi jogalkalmazásban is hivatkozási pont lesz, hiába tartalmazza 
azt, hogy jogilag éppen nem lehet kötelező. 

Az ENSZ kapcsán szeretném önöknek elmondani, hogy az ENSZ Emberi Jogi 
Tanácsában betöltött pozíciónkat továbbra is a kiegyensúlyozott és fair 
megközelítések érdekében fogjuk kihasználni, soha nem fogjuk elfogadni, hogy egyes 
országokról olyan emberek akarjanak véleményt mondani, akik nemhogy ott, de még 
a közelben sem jártak és teljesen elfogult NGO-k véleménye alapján akarnak sommás 
ítéleteket hozni a világ távoli pontján lévő országokról.  

Az Európai Unió kapcsán szeretném elmondani önöknek, hogy harcolni fogunk 
az ellen a hazug beállítás ellen, amely szerint az európai uniós források valamifajta 
könyöradományok lennének vagy humanitárius segélyként kapnánk őket. Pláne 
harcolni fogunk az ellen, hogy úgy állítsák be az EU-s forrásokat, mint a nyugati 
barátaink jófejségét. Ez nem így van, az európai uniós források nekünk járnak, az 
európai uniós források nekünk szerződés alapján járnak, az európai uniós források 
nem egy egyirányú utcát jelentenek, hanem egy kétirányú utat, amelynek másik 
sávjában ott van az a magyar piac, az a magyar gazdaság, amit megnyitottunk a 
nyugat-európai tőke előtt és amely piacon nyugat-európai vállalatok nagyon komoly 
profitokra tettek szert. És egy olyan országról beszélünk, amikor Magyarországról 
beszélünk, ahol a beérkező európai uniós források 70 százaléka valamilyen gazdasági 
csatornán keresztül Nyugat-Európába vagy nyugat-európai vállalatokhoz jut vissza. 

Ugyanígy erőteljesen fogjuk képviselni az álláspontunkat a britek kilépéséről 
szóló tárgyalásokon. Szeretném, ha mindenki tudná, hogy az Európai Unió gazdasági 
teljesítményének egyhetedét fogjuk elveszteni a britek kilépésével. Magyarország 
számára az Egyesült Királyság egy rendkívül fontos kereskedelmi, politikai és 
gazdasági partner, ezért szeretnénk, ha a brexitről egy fair, tisztességes megállapodás 
jönne létre, amelynek nyomán a lehető legszélesebb körű és legmélyrehatóbb 
szabadkereskedelmi megállapodás köttetne meg az Egyesült Királyság és az Európai 
Unió között.  

Szeretném elmondani önöknek azt is, hogy a Visegrádi Együttműködés 
továbbra is a külpolitikánk egyik fontos fókusza marad. Talán soha olyan intenzív 
elnöksége nem volt a Visegrádi Csoportnak, mint a magyar elnökség: 189 politikai 
találkozóra került sor az elmúlt kevesebb mint egy esztendő alatt. Hogyha igaz az a 
mondás, hogy akinek a halálhírét keltik, az sokáig fog élni, akkor a Visegrádi Csoport 
az örökkévalóság részévé vált, merthogy nem múlt el úgy nap az elmúlt időszakban 
kis túlzással, hogy Nyugat-Európában ne beszéltek volna arról, hogy most van éppen 
vége a Visegrádi Együttműködésnek. Ezen persze a külügyminiszterek vagy a 
miniszterelnökök, amikor összejönnek, jókat szoktak derülni, már ezeken a rendkívül 
okos és nyilván szakavatott elemzéseken. De azt szeretném önöknek elmondani, hogy 
a Visegrádi Csoport továbbra is az Európai Unión belüli legszorosabb és 
leghatékonyabb szövetség, és hogy az európai versenyképesség jövője szempontjából 
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milyen fontos szerepet játszik, arra egy számot mondanék: a Visegrádi Csoport és 
Németország kereskedelmi forgalma tavaly 55 százalékkal volt magasabb, mint a 
német-francia kereskedelmi forgalom.  

Szeretném önöknek elmondani, hogy a határon túli magyar nemzeti 
közösségek megvédése során a jövőben sem fogunk visszariadni a nemzetközi 
politikai eszközök használatától, és amennyiben úgy látjuk, hogy valamely magyar 
nemzeti közösséget a határainkon túl jogsérelem ér, akkor a lehető 
leghatározottabban fogunk fellépni, használva a nemzetközi szervezetekben betöltött 
tagságunkat.  

Szeretném önöknek elmondani azt is, hogy a határon túli gazdaságfejlesztési 
programjaink rendkívül sikeresnek bizonyultak, 31 086 nyertes pályázó összesen 
43 milliárd 320 millió forintos támogatást kapott, amelynek nyomán 82 milliárd 
410 millió forintnyi fejlesztés jött létre magyar vállalkozásoknál a határainkon túl. 

Szeretném elmondani önöknek azt is, hogy a NATO és természetesen az 
Európai Unió tagjaként a nemzetközi terrorellenes küzdelemben fenntartjuk a 
szerepvállalásunkat. Jelenleg 200 katonánk szolgálhat az Iszlám Állam elleni globális 
koalícióban; összesen 937 katonánk van külföldön. Ezt a nemzetközi szerepvállalást a 
jövőben is fenn kívánjuk majd tartani. 

Végezetül pedig szeretném önöknek elmondani azt is, hogy külpolitikánk 
fókuszában marad a keresztény közösségek védelme világszerte. Én azt egy rendkívül 
képmutató, sőt mondhatnám azt is, néha gyalázatos magatartásnak tartom, hogy az 
Európai Unió, az európai országok egyszerűen nem mernek beszélni a keresztény 
hagyományok, a keresztény örökség védelméről. Én azt gondolom, hogy ez egy 
rendkívül veszélyes és hamis kép, hogy megpróbálják felfesteni azt a kontextust, 
mintha a keresztényellenesség - csak azért, mert sokan vagyunk a világban - a 
diszkrimináció utolsó ilyen megtűrt formája lenne. És ezt mi nem vagyunk hajlandók 
elfogadni. Az elkövetkezendő időszakban is figyelni fogunk a keresztény közösségek 
támogatására világszerte, annak érdekében, hogy a lakóhelyükről elüldözött 
keresztény közösségek az adott régióban korábban uralkodó veszély elmúltával 
hazatérhessenek otthonaikba. Ezt egyébként a mai délelőttön Brüsszelben egy ezzel 
foglalkozó kormányközi konferencián is elmondtam. Ezért is kértem azt a 
lehetőséget, hogy a mai napon délután kerüljön sor erre a meghallgatásra a délelőtt 
helyett. 

Tisztelt Elnök Úr! Természetesen az ön iránymutatásának megfelelően 
továbbra is fenn kívánom tartani azt a gyakorlatot, amely szerint nem évente egyszer, 
hanem évente kétszer is konzultálunk a bizottsággal. És a jövőben is tisztelettel kérem 
ennek a bizottságnak az együttműködését a nemzeti érdekek elérése érdekében. 
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.  

Hozzászólások, vélemények 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, miniszter úr, az összefogottságot és a 
lendületet. Engedje meg, hogy a Fidesz részéről néhány gondolatot megosszak 
önökkel. Ezt követően pedig megnyitnám a további hozzászólások számára a 
lehetőséget.  

Úgy vélem, az elmúlt négy esztendőben valóban egy nagyon komoly 
mennyiségi növekedés jellemezte a magyar külszolgálatot, a külszolgálati rendszert 
költségvetésében, külképviseletek számában. Valóban ezek a számok, amiket itt 
miniszter úr elmondott, rendkívül imponálók. Tehát a mennyiségi növekedés 
időszakát éltük át, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években pedig talán itt 
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van a lehetőség arra, hogy ezeknek a megnövekedett lehetőségeknek a minőségi 
javulásba és a minőségi fejlődés területére való egyfajta felzárkózása a megnövekedett 
lehetőséghez jellemezze az elkövetkezendő éveket.  

Sok kérdést említett itt a miniszter úr, de nem említette a szervezeti átalakulás 
ügyeit. Ugye a külső hírszerzés újra visszakerül a Külügyminisztériumhoz - annak 
idején ezt volt alkalmam felügyelni. Én ezt egy szerencsés változásnak gondolom, 
mint ahogy akkor is egy működő rendszernek tartottam ezt. De ezzel kapcsolatban 
érdeklődnék, miniszter úr, hogyan fog működni a külső hírszerzés, illetőleg a 
minisztériumon belüli változásokkal, személyi, strukturális átalakulásokkal 
kapcsolatban hol tart, mi az, amit erről megtudhatunk ebben a jelenlegi pillanatban. 
Nyilvánvalóan nem kell itt elébe szaladni még az eseményeknek.  

Ami pedig a tartalmi vonatkozásokat illeti, a migrációt kiemelten kezelte. Ezzel 
kapcsolatban az én egyszerű kérdésem az lenne, hogy kritikus pillanat előtt állunk, 
júniusi Európai Tanács-ülés előtt. Mire számítunk? Van-e esélyünk, hogy a júniusi 
európai tanácsi ülésen sikerüljön elérni valamit, vagy hogyan s miként várható, hogy 
ebben a migrációs kérdésben megszületik egy olyan döntés, ami elválasztja 
egyértelműen a most hosszú évek óta tartó, meglehetősen bizonytalan, vergődő 
időszakot attól, amit szeretnénk, hogy egyértelművé tegyünk, nevezetesen, hogy 
dőljön el, hogy nemzeti kompetenciaként kezeli az Európai Unió a migráció kérdését. 

A második ügy Ukrajna, ami velünk van nagyon régóta. Erre szeretnék 
rákérdezni, miniszter úr: hogy állunk Ukrajnával kapcsolatban? Mi az a pont, amitől 
remélhetjük azt, hogy a jelenleg egyre feszültebb, egyre több bizonytalanságot 
hordozó és a kárpátaljai magyarok számára egyre nehezebben elviselhető helyzet 
megváltozzon.  

Itt az elmúlt években nagyon szorosan működtünk együtt a parlamenti 
diplomácia, a kormányzat, a kárpátaljai magyarság, a parlamenti pártok, de úgy 
gondolom, hogy itt egy feszes, egyértelmű és világos stratégiára van szükségünk. 
Hadd tegyem föl azt a kérdést, hogy mi az, ami az elkövetkezendő néhány hét-hónap 
tekintetében várható NATO-csúcstalálkozó, illetőleg bármi egyéb 
összefüggésrendszerében. 

A harmadik kérdés, amire szeretnénk rákérdezni, az az Egyesült Államokkal 
való kapcsolataink. Úgy vélem, hogy Magyarországot, szinte egy kategóriában 
kezelnek bennünket a nemzetközi új amerikai adminisztrációval. Orbán Viktor együtt 
jelenik meg Trumppal a Times Magazin 1. oldalán. Nagyon kecsegtető, noha nem 
ebben az összefüggésben értelmezi ezt a világ.  

De mint hogyha nagyon sok negatívumát ennek a privilegizált helyzetnek már 
elkönyvelhettük volna, viszont a politikai kapcsolatok szintjén mitől várjuk az 
előrelépést? Mi az amerikai-magyar kapcsolatok területén az elkövetkezendő néhány 
hónap menetrendje? Mit várhatunk?  

Negyedik kérdés, és röviden kitérnék a közép-európai építkezés ügyére. Itt 
nagyon sokfajta formáció verseng egymással. Szemmel láthatóan számunkra motorja 
a közép-európai együttműködésnek Visegrád. De kevesebb szó esik a mi 
megközelítésünkből a Három Tengerről. A Három Tenger pedig szemmel láthatóan a 
lengyelek számára nagyon fontos megközelítés. Van-e nekünk a Három Tengerrel 
kapcsolatban valamifajta stratégiánk, vannak-e prioritásaink a lengyel Három Tenger 
Kezdeményezés összefüggésében? 

Végül, utoljára egy nemzetpolitikai kérdést szeretnék feltenni. Itt a nagy 
zűrzavarban, a választási kampány zűrzavarában, miegymás, mint ha elmentünk 
volna egy nagyon fontos marosvásárhelyi fejlemény mellett, nevezetesen az orvosi 
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egyetem beolvasztásának kérdése mellett, amely azt kell mondanom, hogy az egyik 
legjelentősebb, legfontosabb intézménye volt a külhoni magyarságnak. Egy orvosi-
gyógyszerészeti egyetem magyar nyelven a határon túl; és gyakorlatilag a román 
törekvések egyértelműen, szinte befejezett tényként kezelik, hogy beolvasztják egy 
olyan egyetembe, a Petru Maior Egyetembe, amely nem hasonlítható minőségében, 
jelentőségében a Magyar Gyógyszerészeti és Orvosi Egyetemhez. Mit tudunk tenni 
ennek érdekében ezen a területen? Itt van nekünk, rendelkezünk egy ígérettel a másik 
marosvásárhelyi ügy kapcsán. Erre is szeretnék itt röviden kitérni, ez a 
marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium ügy még mindig nem megoldott, noha egy 
évvel ezelőtt abban bíztunk, hogy talán idén szeptemberben már ott újraindulhat az 
oktatás. Nem vagyunk-e kicsúszva végzetesen e tekintetben? Bírjuk-e a román 
házelnöknek, illetőleg vezető kormánypárt elnökének az ígéretét továbbra is, hogy 
újraindulhat az oktatás.  

Röviden ennyiben fogalmaztam volna meg a megjegyzéseimet, és megadnám 
akkor a szót képviselőtársaimnak. Kérem a jelentkezéseket: ki kíván kérdezni, 
hozzászólni? (Jelzésre:) Gyöngyösi Márton, Ungár, Balla, Brenner, aztán majd 
meglátjuk. Rendben, Gyöngyösi képviselő úrnak adok szót.  

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönjük 

miniszter úrnak a jelenlétet és a beszámolót, összefoglalót. Rejtélyes módon elnök úr 
ugyanazokkal a kérdésekkel készült, amelyekkel én, de ígérem, hogy más aspektusból 
fogok ugyanezekre a témákra kitérni. Kezdjük a nemzetpolitikával!  

Miniszter úr nemzeti érdekű, magyar érdekeket előtérbe toló külpolitikáról 
beszélt, ami zene füleimnek. Itt Ukrajna kapcsán, a kárpátaljai magyarság kapcsán az 
utóbbi hónapokban, években valóban egy példaértékű összefogást láthattunk, ahol az 
összes parlamenti frakcióval rendelkező párt egy közös nyilatkozatban állt ki az 
oktatási törvény kapcsán a kárpátaljai magyarság mellett, és mi magunk is nagyon 
örültünk annak, hogy végre huszonakárhány év után Magyarországon szakítottunk 
azzal a diplomáciával, amely a merjünk kicsik lenni jelszó alatt fogant, és nagyon 
örültünk annak, hogy Ukrajnával szemben egyfajta harcos kiállásban megvédtük a 
kárpátaljai magyar testvéreinket.  

Mindennek ellenére a választásokat követően vannak bizonyos jelek, amelyek 
kis aggodalomra adnak okot, mégpedig olyan értelemben, mint ha a magyar 
diplomácia csak a választásokig tartotta volna fontosnak a kárpátaljai magyarság 
melletti kiállást. 

Egy közép-kelet-európai ügyekben jártas lengyel újságíró egy ismert portálon 
adta közre azt az információt, miszerint megegyezés született arról, hogy július 
közepén, 11-12-én, ha az emlékezetem nem csal, létrejön az az Ukrajna-NATO-csúcs, 
amit eddig magyar vétó miatt vagy a magyar blokkolás miatt nem tudtak tető alá 
hozni, és mi magunk is nagyon örültünk ennek a vétónak, nagyon örültünk, hogy 
Magyarország ilyen kemény eszközökhöz nyúl a kárpátaljai magyarság védelmében. 
Amikor megjelent ennek a lengyel újságírónak ez a cikke és ez a hír, akkor utána nem 
sokkal megszólalt Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes, aki akként 
nyilatkozott, hogy Budapestről informális jelzések érkeztek arra vonatkozóan, hogy 
ezt a vétót Magyarország feloldja és elengedi ezt az egész kérdéskört. Magyar 
interpretációban ezt, azt hiszem, úgy lehet értelmezni, hogy Magyarországnak a 
kárpátaljai magyarság vagy a magyar diplomáciának a kárpátaljai magyarság csak és 
kizárólag a választásokig volt fontos. 
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A választásokat követően egyszerűen elengedi ezt a kérdést. És én nem láttam, 
hogy a magyar Külügyminisztérium részéről erre érkezett volna valamiféle reakció. 
Szeretném, ha ezt a kérdést miniszter úr a válaszában érintené, hogy Magyarország 
továbbra is kitart-e a kárpátaljai magyarság oldalán, képviseli-e az érdekeit és 
használni fogja-e a vétót egészen addig, amíg az ukrán oktatási törvény negatívan 
diszkriminálja a területén élő kisebbségeket, jelesül a magyar kisebbséget is. 

A másik kérdés a migráció kérdése. Ez is egy olyan kérdés, ami a magyar 
választási kampányban elég erőteljesen jelen volt - nagyon helyesen. Mi úgy 
gondoljuk, hogy a migráció egy fontos sorskérdés, amellyel nemcsak nekünk, 
magyaroknak, hanem az egész európai kontinensnek és az egész nyugati 
civilizációnak fontos szembenéznie, és ezzel a kérdéssel nagyon fontos hosszú távú 
megoldást találnia. 

És nagyon örülünk annak, hogy a kormány ezzel a kérdéssel foglalkozik, még 
ha bizonyos szempontból úgy érezzük, hogy ez a kérdés kizárólag kommunikációsan 
fontos a kormánynak. Például akkor éreztük ezt, amikor két héttel ezelőtt azt az 
Európai Unió és afrikai országok között született megállapodást Magyarország 
vétóval megfúrta, amelynek az volt a deklarált célja, hogy az illegális migrációt 
valamilyen módon visszaszorítsa, és mint tudjuk, ebben a kérdésben egyetlenegy 
ország vétója elégséges. És, ha jól vettem ki a hivatalos közleményekből, illetve a 
magyar Külügyminisztérium állásfoglalásából, akkor az volt az indoklás a vétóra, 
hogy ebben a dokumentumban nem ítélik el eléggé határozottan a migrációt európai 
részről. Na most, egy olyan szerződés esetében, amely az embercsempészetet próbálja 
megakadályozni, amely próbálja pénzügyi eszközökkel vagy más eszközökkel Líbiából 
és egyéb észak-afrikai országokból visszatartani a migrációs hullámot, én nem tudom, 
hogy egy ilyen kérdés esetében, ha ez célul van kitűzve ebben a megállapodásban, 
akkor miért fontos az, hogy a dokumentum mennyire keménykedik vagy mennyire 
nem keménykedik. Szerintem az embercsempészeknek, az afrikai kontinensről 
meginduló migránsoknak teljesen mindegy, hogy fogalmaz ez a megállapodás, ezt 
tartalmilag kellett volna elbírálni. Ez a megállapodás arról szól, hogy Afrikával 
együttműködve - ugyanúgy, ahogy korábban Törökországgal együttműködve - a 
migrációs hullámnak gátat szabjunk és visszafogjuk a migrációs hullámot és a 
veszélyt. Tehát én egyszerűen nem tudom értelmezni a magyar kormánynak ezt a 
lendületét és ezt az álláspontját ebben a kérdésben, már csak azért is, mert ebben a 
kérdésben Magyarország teljesen egyedül maradt. Tehát a vétó az egy legitim 
intézmény, nagyon sok ország használja az Európai Unióban, de ezt általában felelős 
tagállamok úgy szokták használni, hogy próbálnak maguk mellé szövetségeseket 
keríteni bizonyos kérdésekben. Tudom, hogy vannak olyanok, mint Macedónia, 
névvita, és ebbe a görög barátaink szeretnek belefeszülni és vétókat alkalmaznak. Na 
most, ez hasonlóan nevetséges kérdéskör meggyőződésem szerint. Magyarország 
szövetségesek nélkül, még a V4-es szövetséget is felrúgva alkalmaz egy vétót egy olyan 
kérdésben, amiben úgy tűnik, hogy Magyarország és Magyarország kormánya ezzel 
fekszik és ezzel kell. Tehát semmi más problémát nem képes látni, semmi más 
problémával nem foglakozik évek óta, csak a migráció kérdésével, nem zavarja az, 
hogy innen százezrek vándorolnak el, hogy mélyszegénységben élnek nagyon sokan 
Magyarországon, a devizahitelek problémája nincsen megoldva, ez a magyar 
kormányt nem érdekli, csak és kizárólag a migráció. Fontos kérdés, de akkor nem 
értjük, hogy ebben a konkrét kérdésben miért alkalmazza a vétót és miért nem a 
megoldás irányába tesz lépéseket, közösen az Európai Unióval, amit egyébként 
jogosan lehet azért kritizálni, hogy ezt a problémát nem veszik elég komolyan, de 
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amikor meg ott van egy megállapodás, amelyik ezt a problémát próbálja orvosolni, 
akkor nem tudom, hogy miért kell ezt a teljesen felelőtlen politikát folytatni a magyar 
kormányzatnak. 

Az Amerikai Egyesült Államokkal való kapcsolat kérdése. Megint csak a minap 
robbant a hír, hogy az Amerikai Egyesült Államok szervei és a hatóságai 700 - ha jól 
emlékszem a számra - olyan útlevélre bukkantak, amelyek magyar hatóságok által 
kiadott útlevelek, okmányok, de amelyeket, úgy tűnik, hogy Ukrajna irányából 
érkezett állampolgároknak adtak ki, és úgy értékelték, hogy ez a magyar-amerikai 
viszonyt igencsak megterhelheti, és belebegtették azt, hogyha ez a vizsgálat véget ér, 
akkor Magyarországot szankciókkal sújthatják és a vízumkényszert újra bevezethetik 
Magyarországgal szemben. Kérdésem lenne, hogy önök szerint ezt a problémát 
Magyarországon hogyan és miként lehetne orvosolni; önök szerint ez egy 
nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e, mert ha csak Amerikában 700 ilyen 
állampolgárt kapott el az Amerikai Egyesült Államok hatósága, akkor mi lehet 
Magyarországon, mondjuk, egy választások időszakában például, tehát ha Amerikába 
700 nemzetbiztonsági kockázatot jelentő magyar állampolgár jutott be, akkor mi 
lehetett, mondjuk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében április 8-án.  

Az utolsó kérdésem a kormányzati átszervezésekkel és az IH-val kapcsolatos. 
Talán miniszter úr is emlékszik rá, hogy miután megválasztották miniszternek még az 
előző ciklusban, akkor voltak ilyen beszélgetések a Külügyminisztérium épületében 
(Szijjártó Péter bólint.), és én ott hangot adtam annak a kritikámnak, hogy nagyon 
nehéz lehet úgy diplomáciát folytatni és külpolitikát építeni, főleg nemzeti érdekűt, 
hogy az Információs Hivatal az egy másik tárca alá tartozik. Nem tudom, miniszter 
úr, emlékszik-e rá? (Szijjártó Péter bólint.) Én nagyon örülök annak, hogy az IH 
visszakerült oda, ahová való. Nagyon örülök neki, hogy feltételezem, az IH azért 
került vissza, hogy a hírszerzés az a diplomáciai tevékenységbe, a külpolitikai 
stratégiába bekerüljön, és ezeknek az információknak a birtokában tudjon 
hatékonyabban működni a magyar diplomácia. De megint csak egy sajtóhír, miszerint 
ennek az átszervezésnek egy nagyon fontos oka, és nem tudom, hogy az újságíró ezt 
most konkrét tényekre alapozta-e vagy a Külügyminisztérium nyilatkozataira, de azt 
olvastam ebben a hírben, hogy ezt a gazdasági érdekek érvényesítésére is bevetné a 
kormányzat és a diplomácia. Ami nagyon jó és helyes, tehát úgy gondolom, hogy az 
IH adott esetben ebben a globalizált világban, ahol elég furcsa meg összetett módon 
zajlik a hatalomgyakorlás, akkor nyilvánvalóan ipari kémkedés, hackelés, egyéb 
ügyekben is bevonható az Információs Hivatal és ez egy nagyon-nagyon fontos 
terület, és nyilván a gazdasági érdekek képviseletére is alkalmas. De azért több év 
után, miután azt látjuk, hogy itt Magyarországon egyfajta ilyen oligarchisztikus 
gazdasági hatalomkoncentráció megy végbe, aminek eredményeképpen tanulatlan 
gázszerelőkből lesz olyan vagyonos ember, amire tényleg az Amerikai Egyesült 
Államokban is csettintenének Facebook-feltalálók és egyéb nagyon híres emberek, 
azért egy kicsit elkezd bennem motoszkálni a kisördög, hogy ez a gazdasági 
érdekérvényesítés és a hírszerzésnek erre a célra való felhasználása mennyire az 
összmagyar érdekeket fogja előmozdítani vagy mennyire a Mészáros és Mészáros 
érdekeltségeinek lesz az egyik úttörője az európai piacon. Ezzel kapcsolatban vannak 
bennem kételyek. És mivel az is megfogalmazódott, hogy ez valamiféle ilyen lengyel-
magyar együttműködés keretében történne, és hogy a hírszerzés tekintetében 
Magyarország és Lengyelország között lenne valami együttműködés, szeretném 
megkérdezni, hogy Orbán Viktor soron következő varsói látogatásának ez valamilyen 
napirendi pontjaként ott szerepel-e. És kíváncsi lennék arra, hogy ennek a gazdasági 
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érdekérvényesítésnek mi egészen pontosan a háttere. Én úgy látom, hogy ez egy kicsit 
az orosz gazdasági modell irányába való elmozdulás, ahol a hírszerzés és a gazdasági 
érdekérvényesítés valahogy kéz a kézben jár. Kíváncsi vagyok, hogy ez adta-e az 
inspirációt a magyar kormányzatnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Most látom, hogy itt van közöttünk Steinmetz képviselő úr. Foglaljon 

helyet, legyen szíves, képviselő úr, ne foglalja el a szakértők helyét! Üljön az asztalhoz, 
legyen szíves! (Dr. Steinmetz Ádám: Köszönöm szépen. - Helyet foglal a képviselők 
számára fenntartott helyek egyikén.) A képviselőknek az a helye.  

(Jelzésre:) Balla alelnök úr! 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Miniszter 

úr és elnök úr is kitért már arra, hogy a visegrádi négyek együttműködése, illetve a 
közép-európai együttműködések fontossága kiemelt prioritásokat kap. Én azt 
kérdezném miniszter úrtól, hogy vannak-e olyan témakörök, ami kiemelten fontos 
lesz a következő időben, ahol úgy érzi a miniszter úr, hogy szükség lesz 
mindenféleképpen a visegrádi négyeknek egy nagyon szoros együttműködésére. 
Tehát melyek azok a témák - három-négy-öt, nem tudom, hány téma -, ami a 
következő időszakban kiemelten fontos lehet?  

Ezenkívül a visegrádi négyek együttműködése mellett szó volt arról is, hogy 
közép-európai fejlődés. Ebben a fejlődésben milyen országok kapnak még számunkra 
fontos szerepet? Esetleg Ausztria, Olaszország? Vagy nézzük azt, hogy melyek azok az 
irányok, amelyekben egy közép-európai együttműködés akár gazdaságilag vagy 
bizonyos érdekek megjelenítésére is alkalmasak lehetnek.  

 
ELNÖK: Ungár Péter képviselő úr! 
 
UNGÁR PÉTER országgyűlési képviselő (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt 

Miniszter Úr; Miniszterjelölt Úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy mondta ezt, hogy 
valakit idézett, amikor azt mondta, hogy amilyen az adjonisten, olyan lesz a 
fogadjisten. Itt két konkrét szomszédos országgal való kapcsolatában szeretnék 
rákérdezni, hogy mennyire sikerült a nemzeti érdekérvényesítés.  

Az egyik, hogy nemrég aláírta a krki LNG-terminálról a körülbelül 74. 
Memorandum of Understandinget. Ez egy 25 éves projekt, amiben semmilyen 
előrelépés nem volt. 

Többször elmondta a Külügyminisztérium, hogy ebben előrelépést vár a horvát 
kormánytól; semmi nem történt. A ’19-re tervezett gázkompresszort nem tudták 
kétirányúsítani a továbbiakban sem. Azt sem pontosan értem, hogy az Európai Unión 
belül Magyarország ezért miért nem kezdeményezett kötelezettségszegési eljárást, 
amikor itt a horvátok egy csatlakozási kötelezettséget szegtek meg. Ez lenne az első 
kérdésem, hogy ebben a fogadjisten hogy érvényesült a horvát viszonylatban. 

A második pedig: ön azt mondta, hogy példátlanul jó a szlovák-magyar 
együttműködés, illetve itt már a kormányzat részéről történelmi csúcs kifejezés is 
elhangzott. Ennek ellenére Szlovákia az elmúlt 8 évben nem módosította az 
álláspontját sem a kettős állampolgárság ügyében és a nyelvtörvény sem olyan, 
amilyet mi szeretnénk. Az lenne a kérésem, hogy ebben a viszonylatban, ha már a V4 
nagyon fontos, hogy sikerült a fogadjisten a kormány részéről. 
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További kérdéseim lennének. Az egyik, hogy tudna-e esetleg - nem kell most, 
ez írásban is tökéletes lenne - a Hungary Helps programról egy írásbeli kimutatást, 
hogy mennyibe került, és ezek az adóforintok hogy érvényesültek.  

Továbbmenve: ön azt mondta, hogy az ENSZ-ben a migrációs és a 
kvótarendszerrel szemben áll Magyarország mindig. Nem tudom, hogy ezt kérdés 
formájában hogy fogalmazzam meg, de ha jól derengenek az emlékeim, 2015-ben 
részben ön, részben a magyar kormány is világkvótát akart az ENSZ-ben. Hogy miért 
változtatták meg az álláspontjukat, illetve ha megváltoztatták az álláspontjukat, akkor 
ezt miért nem mondták el, hogy megváltoztatták az álláspontjukat. 

Nem tért ki az expozéjában, pedig nagy csinnadrattával lett bejelentve a déli 
nyitás, mert a külgazdaság nagyon fontos a Külügyminisztériumban. Az lenne a 
konkrét kérdésem, hogy ha a déli nyitás sikeres volt, akkor miért zártak be mind 
Latin-Amerikában, mind Afrikában kereskedőházak, illetve hogy tudná összefoglalni, 
hogy a déli nyitás mennyiben lett sikeres. De ezt konkrétan mondjuk olyan 
országokhoz képest a V4-ekben, ahol nem volt déli nyitás stratégiája bejelentve, 
mennyi külgazdasági hasznot jelentett? 

Ugyanis a többi ország is folytatott kereskedelmi tevékenységet ezekkel az 
országokkal, de nem jelentettek be nagy csinnadrattával semmit, így azért más 
mozgásterük volt a végére.  

Végezetül Gyöngyösi frakcióvezető úrhoz csatlakozva. A hírszerzéssel 
kapcsolatban annyit szeretnék kérdezni, hogy az orosz befolyással szemben mit 
terveznek konkrétan tenni, ha már a hírszerzés - én is nagyon üdvözlendő dolognak 
tartom, hogy - a Külügyminisztériumhoz tartozik. Itt volt a Yandex-ügy, volt több 
olyan ügy - és most nem a volt miniszterelnöknek az angol akcentussal oroszul 
beszélő, papírral rendelkező emberére gondolok, de több konkrét ügy is volt, ami 
valódi, az orosz befolyással kapcsolatban. Ezeknél mit tud tenni, illetve mivel készül 
az orosz befolyás ellen? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nacsa Lőrinc képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönjük 

miniszter úrnak a beszámolót, ezt az igazán impozáns, akár számokat is a 
találkozókról és az elért eredményekről. 

Két dolgot szeretnék kérdezni, és inkább egyfajta kérést megfogalmazni. Az 
pedig a határon túli gazdaságfejlesztéshez kapcsolódik. Mi sokszor találkoztunk 
határon túli vállalkozókkal, szerveztünk fiatal vállalkozókkal találkozót, és az lenne a 
kérés - őket is tolmácsolva -, hogy egyfajta külön keretet vagy nagyobb figyelmet, 
ösztönzőt fordítsunk a 35 év alatti fiatal vállalkozókra a határon túl, hiszen ez a 
helyben maradásukat nagyban segítené; ezt a jövőben az újrainduló csomagokban 
lehet-e ezt valamilyen módon érvényesíteni. 

A másik kérdésem az lenne, hogy az EU Tanács következő elnöke Ausztria lesz. 
Így az osztrák új kormány közelebb áll hozzánk migrációs kérdésekben, véleményben, 
mint az azt megelőző, így várhatunk-e valami pozitív fejleményt ezzel kapcsolatban 
is? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Brenner Koloman! 
 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! A 

tisztelt miniszterjelölt úrhoz két kérdésem volna. Az egyik a magyar nemzeti 
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közösségek ügyéhez kapcsolódik, amit miniszterjelölt úr is említett az expozéjában. 
Nemrég záródott le a FUEN-nek, az Európai Nemzetiségek Föderalisztikus Uniójának 
európai polgári kezdeményezése az európai nemzeti kisebbségek jogairól Minority 
SafePack művésznév alatt. Mivel jómagam hosszú ideig a FUEN német 
munkacsoportjának elnöke voltam, ezért is tisztelettel érdeklődnék, hogy a különböző 
EU-, mondjuk a három fő EU-döntéshozatali központban eddig az Európai Bizottság, 
ezt láttuk egyébként a FUEN részéről, amikor kezdeményeztük a Minority SafePacket. 
Azzal volt első körben nagyon negatív a kezdeményezéssel kapcsolatban, hogy ez 
manifeszt módon nem tartozik az Európai Bizottság jogkörébe, és a FUEN-nek 
bírósági úton az Európai Bíróság előtt kellett azt elérnie, hogy egyáltalán erről a 
kérdésről lehessen egy európai polgári kezdeményezést indítani.  

Tehát egyrészt úgy tűnik, az Európai Bizottságban volna egy nagyon komoly 
tennivalója a magyar kormányzatnak az ügyben, hogy a nemzeti kisebbségek ügye 
európai szinten is bekerüljön sokkal jobban a köztudatba, illetve ahol eddig erről a 
kérdésről érdemben vita folyt, az az Európai Parlament, illetve azon belül van a 
nemzeti kisebbségek ügyeivel foglalkozó intergroup is, és azt gondolom, hogy a 
magyar kormányzatnak feltétlenül erőfeszítéseket kéne az ügyben tennie, hogy az 
Európai Parlamentben legyen végre egy rendes bizottsága ennek a kérdésnek, hiszen 
azt gondolom, hogy az európai nemzeti kisebbségek - és kiemelten természetesen a 
magyar nemzeti közösségek szempontjából - az mindenképpen üdvös volna.  

A másik kérdésem a Baltikumra vonatkozik, hiszen gyakorlatilag ahogy ez 
elhangzott a miniszter úr expozéjában is, egy mennyiségileg terjeszkedő szakaszban 
volt a magyar diplomácia, és szerintem a Baltikum ez ügyben megítélésem szerint 
nem kapott olyan hangsúlyt, ahogy annak lennie kellett volna, és ez ügyben 
szeretném tisztelettel kérdezni azt, hogy a magyar külpolitikai stratégiában a 
Baltikum milyen szerepet játszik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések, vélemények? Először? 

Másodszor? (Senki sem jelentkezik.) Miniszter úr! 

Szijjártó Péter válaszai 

SZIJJÁRTÓ PÉTER miniszterjelölt: Engedjék meg, képviselőtársaim, hogy 
megköszönjem a kérdéseket és a felvetéseket. Ha megengedik, akkor szeretnék 
mindegyiken egyesével a kérdésfeltétel sorrendjében végigmenni.  

Elnök úr kérdezett a szerkezeti és személyi változásokról. Igen, néhány ponttal 
kiegészül a Külgazdasági és Külügyminisztérium portfóliója. Először is szeretném 
elmondani, hogy a külgazdaság és a külpolitika egyben marad. Meg kéne számolnom, 
hogy hány kiváló újságíró kolléga írta le konkrét dátummal az elmúlt 3 és fél évben, 
hogy melyik naptól fogja szétválasztani a miniszterelnök úr ezt a két szakterületet, 
aztán másnap persze senki sem írta meg a betyárbecsület jegyében nyilván, hogy 
elnézést kérünk, ez mégsem történt így. Úgyhogy most segíteni szeretnék azoknak, 
akik erre próbálnak hazardírozni, és erről írnak majd nyilván rendkívül komoly 
értekezéseket. Nem lesz szétválasztva a külgazdaság és a külpolitika.  

Úgy látjuk az elmúlt időszak eredményeiből, hogy megérte a magyar külügyi 
apparátust ráállítani arra, hogy a magyar vállalatok számára exportlehetőségeket és a 
magyar gazdaság számára beruházókat szerezzenek. A számaink azt mutatják, hogy 
minden évben megdöntöttünk minden addigi nemzetgazdasági rekordot beruházások 
és export tekintetében is, tehát fenntartjuk ezt a működési modellt.  
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Emellett valóban az Információs Hivatal és vele együtt a hírszerzés polgári 
része a Külgazdasági és Külügyminisztérium portfóliójához kerül. Igen, természetesen 
emlékszem rá. Gyöngyösi alelnök úr - gratulálok egyébként - vagy elnökhelyettes úr a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium épületében folytatott beszélgetéseken első 
pontként hozta ezt fel még 2014 őszén, hogy akkor az Információs Hivatal miért is 
nincs itt. Ez egy jogos felvetés volt akkor is, talán ebben akkor megállapodtunk. És 
most, az új kormányzati ciklusban a KKM portfóliójához kerül az Információs 
Hivatal. Én is azt gondolom, hogy ezáltal a magyar gazdasági és politikai 
érdekérvényesítés lehetőségei egy új eszközt kaptak, az IH idekerülésével a magyar 
diplomácia, a politikai és gazdasági érdekérvényesítés jobb feltételrendszerrel fog 
tudni működni, mint működött eddig. 

És hadd csapjam ide az elnökhelyettes úr kérdését az IH kapcsán az elnök úr 
kérdéséhez, hogy én azt gondolom, hogy az Információs Hivatalnak nemcsak 
politikai, hanem gazdasági, külgazdasági téren is el kell végeznie azt a munkáját, amit 
a törvényalkotó neki szán. Az én elmúlt három és féléves, de mondhatom azt is, hogy 
öt és féléves tapasztalásom, merthogy a miniszteri megbízatásomat megelőzően két 
évig külgazdasági államtitkárként dolgozhattam a Miniszterelnökségen, szóval ezek a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy öldöklő küzdelem zajlik a világban a jelentősebb 
beruházásokért. Amikor egy-egy nagyberuházást ide tudunk hozni Magyarországra a 
hosszú hónapok, van, hogy évek tárgyalásait követően, akkor azokat a sikereket nem 
adják ingyen. És persze rendkívül fontos, hogy nálunk vannak a legalacsonyabb adók 
Európában, fontos, hogy jó az infrastrukturális helyzetünk, elég innovatív a 
beruházásösztönzési rendszerünk, ez kétségtelen, de nyilvánvalóan azért próbál 
mindenki minden létező hangszeren játszani, annak érdekében, hogy egy-egy 
nagyberuházást végül meg tudjon szerezni. És most is van a csőben jó néhány olyan 
komoly beruházási szándék, amely a magyar gazdaságnak ezen új dimenzióra, új 
korszakra történő átállásában igenis segítséget tud jelenteni. Ugye nyilvánvalóan nem 
üres frázisokat puffogtatunk, amikor arról beszélünk, hogy a világgazdaság egy 
egészen új korszak küszöbén van, hiszen néhány évvel ezelőtt az elektromobilitásról 
vagy az önmagukat vezető autókról folyó vitában azért még nem valószínű, hogy 
azokat az időtávlatokat rajzoltuk volna föl, mint amiket most. És ma a magyar 
gazdaság gerincoszlopát jelentő autóipar, amely a feldolgozóipari kibocsátás 
29,5 százalékát adja, több mint 170 ezer embernek ad munkát, és tavaly több mint 
8 ezer milliárd forintos termelési értéket tudott felmutatni, ami megint csak 
nemzetgazdasági rekord, 8038 milliárd egészen pontosan, amikor ez az ágazat a 
hagyományosból egy teljesen új innovatív korszakba lép át, magával húzva egyébként 
az összes elektronikai és egyéb iparágat, akkor én azt gondolom, fontos, hogy itt most 
meg tudjuk győzni a nagyberuházókat arról, hogy Magyarország az a hely, ahol 
érdemes az új ipari, gazdasági korszakra történő átálláshoz szükséges fejlesztéseket 
végrehajtani.  

Ugye ebben vannak sikereink, mert az, hogy az Audi Magyarországon kezdi el 
gyártani az elektromos motorjait, az egy siker. Az, hogy a ZF, a Continental vagy a 
Bosch úgy döntött, hogy az autóiparhoz kapcsolódó mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos fejlesztéseit Magyarországra hozza, az siker. Az, hogy a Samsung SDI 
óriási elektromos motorokhoz szükséges akkumulátort előállító gyárat telepített 
Budapest mellé, az egy siker. Az, hogy őket a beszállítók, az SK Innovation, a többiek 
folyamatosan követik, az siker. De, még egyszer mondom, ezeket a sikereket nem 
adják ingyen. És önökkel is sokat vitáztam arról, főleg talán Volner képviselő úr, aki 
az előző ciklusban a Vállalkozásfejlesztési bizottság elnöke volt, ha jól emlékszem, ő 
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többször is beidézett, hogy adjak akkor most számot arról, hogy is van az, hogy mi 
idehozunk mindenfajta beruházásokat, de hogy ezek szerinte csak ilyen összeszerelő 
munkákat jelentenek. Ebben neki részben igaza is volt, mert 2010-et követően 
alapvetően az iparosításra kellett koncentrálni, hogy a 12,5 százalékos 
munkanélküliséget valahogy leküzdjük, de mára ez a helyzet teljesen átalakult, tehát 
ma már a kifejezetten magas hozzáadott értékű, magas technológiai színvonalat 
képviselő munkahelyeket hozzuk Magyarországra, ami abban is meglátszik például, 
hogy a beruházásösztönzési támogatásban részesített beruházások nyomán 
létrehozott munkahelyekkel járó fizetések 2017-ben 20 százalékkal magasabb voltak, 
mint 2016-ban. Tehát világosan mutatja a technológiaiszint-ugrást. És ez egy harc, 
ezt nyilván ön is tudja. Itt, amikor a short listre felkerül három-négy ország, akkor 
onnantól kezdve nem a tárgyaló delegációt vezető két szép szeméért dől el a kérdés a 
beruházási helyszín kapcsán, hanem ennek azért sok összetevője van.  

Egy dolgot viszont szeretnék leszögezni, hogy az Információs Hivatalnál - 
ugyanúgy egyébként, ahogy minden más intézménynél, de itt nyilván még 
hatványozottabban - tudom önnek garantálni azt, hogy minden kizárólag az 
érvényben lévő jogszabályok alapján fog történni. Ebben ön biztos lehet. És 
természetesen ez ügyben rendszeresen fogok számot adni a Nemzetbiztonsági 
bizottságban, az ön frakciótársa, párttársa vezeti most már azt a bizottságot, holnap 
lesz is jelenésem, ahol nyilván majd hasonló párbeszédet ott is le tudunk folytatni. 
Szóval én arra bármilyen körben ígéretet teszek, pontosabban minden körben ígéretet 
teszek, hogy az Információs Hivatal kizárólag a fennálló jogszabályok alapján és azok 
betartásával fog működni. De hogy a politikai mellett gazdasági funkciója is lesz, az is 
evidens, kizárólag a nemzeti érdek alapján. 

Az elnök úr még a szerkezeti változásokról kérdezett. Az Információs Hivatalon 
túl a nemzetközi energiatárgyalások kérdése is a mi portfóliónkba fog kerülni. Ma 
már az energetikai, az energiabiztonsági kérdések nem elválaszthatók a politikától, 
Ungár képviselő úr kérdése is erre világosan rámutat. Ha megengedik, akkor az 
energiabiztonsági kérdésekről talán kicsit nagyobb távlatban, mint Krk, majd ott 
szeretnék kitérni. Hozzánk kerülnek az Interreg-programok, tehát a határon átnyúló, 
alapvetően közlekedési és egyéb más gazdasági típusú fejlesztések kérdése. Talán ez 
egy ésszerű módosítás, azt gondolom. És hozzánk kerül az űrkutatás is. Azt 
gondolom, hogy a relatíve nagyobb területek közül ezek, amikkel bővül a portfóliónk.  

Ami szintén elnök úr kérdését illeti a migráció kapcsán, és a júniusi Európai 
Tanács-ülés kapcsán azt tudom önnek mondani, hogy ami látszik, hogy a brüsszeli 
intézmények nagyon erőteljes nyomást fejtenek ki minden szereplőre annak 
érdekében, hogy még a bolgár elnökség alatt a dublini rendszer reformjáról szóló 
döntés megszülessen oly módon, hogy valamifajta kötelező elosztási mechanizmust 
jogszabályba iktassanak. Ugye július elejétől Ausztria veszi át az EU elnökségét - 
Nacsa képviselő úr kérdezett erről. Igen, valóban Ausztriában is - hasonlóan 
egyébként Magyarországhoz - a migráció és a migrációhoz való hozzáállás jelentette a 
fő választóvonalat a politikai szereplők között, és egyértelműen egy 
bevándorlásellenes álláspontot képviselő kormány jött létre, bevándorlásellenes 
álláspontot képviselő pártok bázisán. Ez nyilvánvalóan kiszélesíti a lehetőségét az 
osztrákokkal való együttműködésnek. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden 
kérdésben egymás stratégiai partnerei leszünk, például családtámogatások 
vonatkozásában egészen biztosan nem, mert dacára annak, hogy az osztrákokkal az 
eddigieknél szélesebb körű együttműködés lehetősége nyílik meg a migrációs 
csatában, azzal párhuzamosan mi természetesen azt továbbra is egy méltánytalan és 
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tisztességtelen helyzetnek tartjuk a magyar emberekkel szemben, hogy ugyanolyan 
befizetési kötelezettségeknek tesznek eleget az osztrák költségvetésben, mint az 
osztrák állampolgárok, aztán, amikor meg családtámogatásról van szó, akkor meg 
kevesebbet kapnak, mint az osztrák állampolgárok. És mi azt gondoljuk, hogyha a 
befizetési kötelezettségek azonos jogszabályok alapján, azonos mértékben történnek, 
akkor a családtámogatásnak is azonos jogszabályok alapján, azonos mértékben kell 
kifizetésre kerülnie. Tehát mi azt látjuk, tisztelt elnök úr - visszatérve az ön kérdésére 
-, hogy igen, mindent meg fognak próbálni elkövetni annak érdekében, hogy a 
kötelező elosztási mechanizmust valamilyen módon jogszabályba iktassák. Itt én nem 
tudom kizárni azt sem, tisztelt elnök úr, hogy az európai szabályokat és szerződéseket 
kevésbé tiszteletben tartó eszközökhöz fognak nyúlni. Ugye több olyan ügyben is, ahol 
konszenzusra van szükség, tehát egyhangúságra van szükség a döntéshez, ott azért 
több esetben is az elmúlt időszakban megpróbáltak többségi döntéshozatal 
formájához nyúlni valamifajta egészen megerőszakolt érvelés alapján, én nem tudom 
kizárni, hogy itt is hasonlóra sor kerüljön, de természetesen itt is Magyarország és a 
magyar kormány álláspontját határozottan és világosan képviselni fogjuk.  

Ukrajna kapcsán a következőt tudom elmondani, és ha megengedik, megint 
összekötném Gyöngyösi alelnök úr kérdésével. Szóval: Magyarország volt Ukrajna 
leghatározottabb támogatója az Európai Unión belül egészen tavaly szeptemberig. És 
ezt most nem kommunikációs eszközként mondom, ez valóban így volt. 

Ugyanis az ukránok teljesítettek minden vízummentességhez szükséges 
feltételt, és mégsem kapták meg a vízummentességet a megfelelő menetrend szerint. 
Georgia sem egyébként, hanem mindig valamifajta, mint a futó céllövészet, jöttek elő 
újabb és újabb feltételek. És nem lépett életbe az Európai Unió-Ukrajna társulási 
megállapodás sem, tekintettel arra, hogy a holland parlament nem ratifikálta - 
emlékeznek rá - a társulási megállapodást.  

Most zárójelet nyitok, és felteszem halkan a kérdést. Mi lett volna, ha ez a nem 
ratifikáló tagország mi lettünk volna? Akkor milyen jelzőket kapott volna 
Magyarország a nemzetközi közéletben? Így, hogy a hollandok voltak, így hát olyan, 
szerintem bocsánatos bűnnek tekintette mindenki, és amikor Ukrajnával szembeni 
szolidaritásról beszéltünk, ezt annyira nem rótták föl negatívumként, mert 
hollandokról van szó, és mint tudjuk, a kettős mérce nem létezik az Európai Unióban. 

Tehát: tavaly szeptember 1-jén hosszú veszekedések, érvelés, viták után az EU-
Ukrajna társulási megállapodás hatályba lépett. Szeptember 1-jéről beszélünk. 
Szeptember 5-én az ukránok átnyomták a saját parlamentjükön az oktatási törvény 
módosítását.  

Amiről lehet mindenfajta hosszú filozófiai vitákba bocsátkozni, hogy hogy jó 
meg kinek jó, megint csak a számokról beszéljünk. A jelenleg, illetve az addig fennállt 
rendszerben 3 éves kortól 23 éves korig minden magyarnak joga volt kizárólag a saját 
nyelvén tanulni óvodától az egyetem befejezéséig. 

Most ezt 12 éves kornál elvágják, és 12 éves kor fölött fokozatosan az ukrán 
nyelvű oktatás veszi át a magyar nyelvű oktatás szerepét. Ezt nem lehet másként 
magyarázni, mint a már létező jogoknak az elvétele, megsértése.  

Persze ez nem szeptember 2-án került beterjesztésre az ukrán parlamentbe. 
Ezek a típusú jogszabálytervezetek ott voltak korábban is az ukrán parlament 
asztalán. Én tudom önnek mondani, tisztelt alelnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt 
képviselőtársaim, hogy én minden létező kétoldalú találkozón, amiből nem volt kevés 
- ebből az ötszázvalahányból jó néhány ukrán volt -, felhoztam ezt a kérdést.  
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Pavlo! Ott van a parlamentetek asztalán ez az ügy, kérlek, benneteket, ne 
csináljátok! Mi volt a válasz? Semmi olyat nem fogunk elfogadni, Péter, ami a ti 
kisebbségetek jogait sérteni fogja. De ugyanígy a miniszterelnök úr is felhozta ezt a 
kérdést az ukrán elnökkel való találkozóin, ahol szintén azt az ígéretet kapta, hogy 
ilyen probléma egészen biztosan nem lesz. 

Szeptember 5-én, hogy ezt az akkor új ukrán törvényt mi hátbaszúrásként éltük 
meg, szerintem semmifajta költői és emocionális túlzást ez az érzés nem tartalmaz. 
Ekkor a Velencei Bizottság is hozott egy világos döntést, és az Európai Unió tavaly 
novemberben, az EU-Ukrajna társulási tanácsi ülésen is világosan elmondta a 
várakozásait: a Velencei Bizottság javaslatait figyelembe kell venni; már meglévő 
jogokat nem lehet elvenni, és a kisebbségekről való jogalkotás a kisebbségekkel való 
konzultáció nélkül ne történjen.  

Mindebből eddig semmi nem valósult meg. Semmi. Az elmúlt héten járt nálam 
Brenzovics László, mert rendszeresen egyeztetünk. Továbbra sem kaptak semmifajta 
hivatalos megkeresést Kijevből, hogy az ukrán kormány tárgyalni kívánna a magyar 
kisebbség képviseletére jogosult szervezettel arról, hogy akkor hogyan tovább. 

Szeretném önnek elmondani, hogy a vétónkat mindaddig fenntartjuk, amíg 
ebben az ügyben jogi garanciákat nem kapunk, hogy a magyar nemzeti közösség jogai 
nem sérülnek. Szemfényvesztés, amit az ukránok csinálnak, amikor arról beszélnek, 
hogy 2023-ig kitolják az átmeneti időszakot.  

Mert ha ugyanennek a törvénynek változatlan formájában fenntartott 
törvénynek az átmeneti időszakát tolják ki 2023-ig, az rajtunk semmit sem segít. Mert 
az, hogy jövőre lép életbe a törvény vagy 2023-ban, az attól még életbe lép, és nekünk 
nem csak az életbelépés időpontjával van a problémánk, hanem magával a 
törvénnyel. Tehát ez egy szemfényvesztés. 

Másrészt zajlik egy nemzetközi hazugsághadjárat. Amikor is megpróbálják ezt 
az egészet úgy láttatni, hogy Magyarország kárpátaljai magyarokkal kapcsolatos 
politikai lépéseit egy harmadik fél determinálja, és nem elég szerények ahhoz, hogy 
ne nevezzék meg, hogy ők Oroszországra gondolnak. Erre próbáltam utalni a 
felvezetőmben is, hogy ezt felháborítónak tartom, és szeretném világossá tenni, hogy 
a magyar külpolitikai döntéseket nem egy harmadik fél szemüvegén keresztül nézzük. 
Engem pont nem érdekel, hogy az oroszok mit gondolnak ezekről a magyar 
lépésekről. Mert engem a 150 ezer magyar sorsa érdekel, és nem az, hogy mostanában 
mit gondolnak arról, hogy mi vétózzuk a NATO-Ukrajna-találkozó összehívását.  

Két hete pénteken volt Brüsszelben a NATO-külügyminiszterek találkozója. 
Van rajtunk nyomás, ezt nem akarom véka alá rejteni. Van rajtunk nyomás, de 
világossá tettem ott mindenki számára, hogy az, hogy lesz-e NATO-Ukrajna-csúcs a 
júliusi NATO-csúcstalálkozón, kizárólag Ukrajnán múlik.  

Elmondtam ott is világosan, hogy mi a feltételünk. Két feltétel van: 2023-ig úgy 
kell kitolni az átmeneti időszakot, hogy annak a végén csak olyan jogszabály-
módosítás léptethető életbe, amelyről megállapodás van a magyarokkal. 

Második pont: a magániskolákat minden szempontból kivételnek kell 
tekinteni. Ez a két feltételünk van, ez a KMKSZ-szel egyeztetett feltétel. Tehát csak 
abban az esetben fogunk a vétóból visszalépni, ha az ukránok a jelenleg megegyezővel 
azonos kötőerejű döntést hoznak arról, hogy a jelenleg már elfogadott törvényt nem 
léptetik életbe, hanem csak olyan változtatásokat léptetnek életbe, amelyekben 
megállapodnak a magyarokkal, és mindenfajta zavarkeltés zajlik.  

Lesznek itt még ennél sokkal cifrább cikkek, tisztelt képviselőtársaim, hogy mi 
mitől léptünk vissza, meg mitől nem. Nem. Semmifajta vétótól nem léptünk vissza, és 
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nem is fogunk visszalépni. Ráadásul egyébként azt is elmondtam ott, a 29-es körben - 
és többen is azért hosszú percekig nem néztek föl, most nem akarok több 
kulisszatitkot elárulni -, felvetettem ott azt a kérdést, hogy ez hogyan lehet, hogy ott 
mindenki a szolidaritásra hivatkozik a szövetségen belül. Itt most a NATO-ról 
beszélünk. Szövetségen belüli szolidaritásról.  

Amikor van egy olyan konfliktus, ami ráadásul nem is kétoldalú konfliktus, 
mert az ukránok az NATO-nál letett éves nemzeti programjukban - annual national 
plan, amit minden külső együttműködő partnernek le kell tenni - leírták, hogy 
vállalják a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartásának fejlesztését. Ezek 
után hoznak ilyen döntést - döntéseket -, akkor megsértik a NATO felé vállalt 
kötelezettségeiket is. Nemcsak arról van szó, hogy Ukrajna kétoldalú kötelességeket 
sért meg, hanem egy NATO-kötelességét is megsérti. 

Ezek után egyébként a mi vétónk nemcsak a kárpátaljai magyarokat, hanem a 
NATO komolyságát is védi. Mert az egy másik kérdés - mondtam ott nekik -, hogy 
napirendre lehet venni azt, hogy akkor a már meglévő NATO-dokumentumokon 
módosítsunk, akkor legyen az a napirendi pont és ne mindenfajta okoskodás.  

És azt is ott felróttam - elnézést, hogy ezt mondom, - de így történt, hogy az 
hogy lehet, amikor szolidaritásról beszélünk, és felrobbantják egy hónapon belül 
kétszer egy NATO-tagállamhoz tartozó kisebbség politikai képviseletének irodaházát 
egy NATO-val együttműködésre törekedő országban és a 28 másik NATO-tagország 
egy hangot nem mond! Gondoljanak bele! Csak az Európai Unióban az elmúlt 
időszakban hány, egyébként tőlünk sok ezer kilométerre lévő ügyben akartak közös 
nyilatkozatokat kiadni. Ez meg itt történik, az Európai Unió külső határától néhány 
kilométerre, a NATO határától néhány kilométerre, és senki egy hangot nem szólt. 

És ezek után Brüsszelben is, meg megint Brüsszelben, NATO, EU, jönnek 
nekünk a szolidaritás szövegével. Ez egyszerűen nem fér össze. Nem fér össze! Éppen 
ezért semmifajta hátrálás ebben a kérdésben nincs. Főleg úgy nem lehet hátrálni, 
hogy azóta az ukrán Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette az eddig 
fennálló nyelvtörvényt, amelynek értelmében az adott területen belül ha a 10 
százalékot elérte a nemzeti közösség aránya, akkor használhatta a saját nyelvét. Ezt 
alkotmányellenesnek minősítették. Jelenleg 3 törvényjavaslat van ez ügyben az ukrán 
parlament asztalán. Mind a háromban 33 százalékra emelnék ezt az arányt.  

Arról már nem is beszélünk, beszélek, hogy az ukrán elnök sürgősséggel 
terjesztette be az ukrán parlament elé azt a törvénymódosító javaslatot, hogy akiről 
kiderül, hogy az ukránon kívül más állampolgársága is van, elveszik tőle az ukrán 
állampolgárságot. 

Magyarul ki fog derülni az, hogy valaki egy NATO-tagország polgára, egy EU-
tagország polgára is az ukrán mellett, akkor elveszik tőle az ukránt. És akkor vegyük 
komolyan, hogy ez az ország a NATO-és az EU-irányú integrációs törekvéseit 
komolyan gondolja? Nehéz ezt a kettőt összerakni. Az is nehezen érthető szerintem, 
hogy miközben Ukrajna a saját területi integritásáért és szuverenitásáért harcol 
keleten, addig körülbelül 800-1000 katonát Beregszászra akar telepíteni. Egy olyan 
térségbe, amit csak NATO-tagországok határolnak. Na, ennek vajon mi lehet a 
racionális oka? 

És az érvelésük még súlyosabb helyzetet állít elő, mert mit mondanak? Hogy az 
ukrán területi integritás érdekében van erre szükség. Na most, a magyarságot az 
ukrán területi integritásra veszélyes tényezőként beállítani, azt a lehető 
leghatározottabban vissza kell utasítanunk. Úgyhogy higgyék el, tisztelt 
képviselőtársaim, hogy az ukránok európai és euro-atlanti integrációs törekvéseinek a 
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támogatásához nagyon szívesen térnénk vissza, de ez csak Ukrajnán múlik, hogy ez 
mikor történik meg. És nem fogunk hátrálni, és nyilván az alelnök úrnak is sokkal 
fontosabb dolgai vannak, mint az én sajtóbeli munkásságomat kövesse, de csak a 
múlt héten három sajtótájékoztatót tartottam erről, hétfőn, kedden meg szerdán, 
hogy nem hátrálunk, és hogy semmifajta engedményt ebben az ügyben nem teszünk. 
Úgyhogy efelől nyugodt lehet a képviselő úr meg a képviselőtársaim is, és arra kérek 
mindenkit, hogy ebben az ügyben ez a valóban példátlan nemzeti egység, legalábbis a 
parlamenti pártok által deklarált egység, maradjon fenn, mert ez egy komoly 
erőforrás a számunkra. De, még egyszer mondom, nagyon szívesen térnénk vissza az 
ukránokat támogató politikánkhoz, de jelen helyzetben ez lehetetlen.  

És persze mindenfajta mesterkedés zajlik, hogy majd hogy hozzák be 
Porosenko elnököt a NATO-Ukrajna csúcstalálkozóra, már mindenfajta mestertervek 
készülnek erre vonatkozóan, efelől legyünk nyugodtak. De, még egyszer mondom - és 
ezt az amerikai barátainknak is elmondtam -, két feltételünk, hogy 2023-tól csak az 
léptethető életbe, amiben a magyarokkal megállapodás van, és a privát iskolákat ki 
kell venni, ez kőbe van vésve. 

Ami az amerikai kapcsolatokat illeti, hogy ismételten egy közös elnöki-alelnöki 
kérdést vessek itt fel: az Egyesült Államokkal való együttműködésünk három pillérre 
épül, politikai, gazdasági és védelmi együttműködés. A védelmi együttműködés 
tekintetében olyan sok kérdés nem lehet, ott vagyunk Afganisztánban, ott vagyunk 
Irakban, akármikor, amikor beszélünk az amerikaiakkal vagy az amerikaiak beszélnek 
rólunk, csak a legmagasabb szinten beszélnek a magyar honvédek teljesítményéről. 
Az Egyesült Államok védelmi minisztériumával jelenleg tárgyalásokat folytatunk egy 
úgynevezett defence cooperation agreement, tehát védelmi együttműködési 
megállapodás létrehozásáról. Ennek a magyar oldali felelőse a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, mi visszük a tárgyalásokat; számos technikai kérdést kell itt 
egyeztetni, de alapvetően, azt gondolom, mindenki abban érdekelt, hogy minél előbb 
legyen megállapodás.  

A gazdasági együttműködés tekintetében azt tudom mondani önöknek, hogy 
mára az Egyesült Államokból érkező vállalatok alkotják a második legjelentősebb 
beruházói közösséget Magyarországon: 1700 amerikai vállalat 100 ezer magyar 
embernek ad munkát, 12 amerikai vállalat stratégiai partnerünk, hamarosan aláírjuk 
a 13. megállapodást is az Exxon Mobillal. Tehát ezen a téren is csak a legjobbakat 
tudom mondani. 

Ami a politikai együttműködést illeti: a demokrata adminisztráció alatt nyílt 
beavatkozási kísérletek történtek a magyar belpolitikai folyamatokba, erre mindenki 
emlékezhet. A helyzet sokkal jobb lett a republikánus adminisztráció alatt, ez 
kétségtelen. Viszont a minőségi változás lehetősége akkor jött el, amikor végre a State 
Departmentben új államtitkárt neveztek ki az európai kapcsolatok fejlesztésének 
területére, Wess Mitchell személyében, akinek a közelgő magyarországi látogatása 
napirenden van. Wess Mitchell személyében egy olyan államtitkárt neveztek ki a State 
Departmentbe, aki érti Közép-Európa fontosságát, aki szintén úgy látja, hogy Közép-
Európa természetes szövetségese az Egyesült Államoknak, és aki szintén inkább arra 
akar koncentrálni, hogy mi köt össze minket, semmint, hogy a magyar belpolitikai 
folyamatokról folyamatosan elmondják a véleményüket, mert azt mi magyarok 
egymás között megoldjuk, meg majd a magyar választópolgárok ezt a munkát 
elvégzik, tehát azt jobb, ha mindenki rájuk hagyja, kül- és belföldön egyaránt. Ezért 
aztán én itt most egy új dimenzióba, egy új minőségi dimenzióba történő lépésnek a 
lehetőségét látom. 
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Ami az útlevelek ügyére vonatkozik: amennyire egy nem a portfólióm alá eső 
kérdést meg tudok válaszolni, azt tudom mondani önnek, hogy a magyar-amerikai 
vízummentességi megállapodás folyamatos felülvizsgálata zajlik menetrendszerűen, 
2014-ben volt a legutóbb ilyen, most a 2018-as felülvizsgálat zajlik, és a 
Belügyminisztérium a részünkről együttműködik az Egyesült Államok hasonló 
hatóságával és a felmerült kérdéseket tisztázni fogják. Hogy a sajtóban ebből mennyi 
jelent meg helyesen vagy mennyi van kiszínezve, ezt a magam részéről nem tudom 
megmondani, egy menetrendszerinti felülvizsgálat zajlik jelenleg, az viszont egészen 
biztos.  

Ami a közép-európai formációk versenyét illeti: a „Három tenger” 
kezdeményezés jól láthatóan nemcsak a lengyelek számára, hanem az Egyesült 
Államok számára is rendkívül fontos. Ugyanakkor azt a lengyel barátaink többször 
elmondták, hogy az ő közép-európai szövetségi elképzeléseikben a középpontot 
mindig a Visegrádi Együttműködés jelenti. És így van ez a szlovák és cseh 
barátainkkal is. Tehát én azt gondolom, hogy a „Három tenger” kezdeményezés és a 
Visegrádi Együttműködés kiválóan megférnek egymás mellett. A jellegük, a 
kötőszöveteik szorossága teljesen különböző egymástól. 

Szintén elnök úr kérdezte a marosvásárhelyi oktatási intézmények esetét, hadd 
számoljak be akkor erről is. Ami a katolikus líceum ügyét illeti: ott a románok OECD-
csatlakozásának a vétóját helyeztük kilátásba. Akkor - most hogy fogalmazzak? - a 
román Szociáldemokrata Párt elnöke, aki a házelnök is, és aki csak bizonyos belső jogi 
turbulenciák miatt nem lehet miniszterelnök, személyesen tett ígéretet a magyar 
miniszterelnöknek arra nézvést, hogy ő ezt a kérdést rendezni fogja. Ugye ez meg is 
történt, azzal, hogy a bukaresti parlament két háza is elfogadta azt a törvényt, 
jogszabályt, amelynek értelmében a marosvásárhelyi katolikus líceumot létre kell 
hozni, annak működését el kell indítani. Majd jött a román alkotmánybíróság 
ellenzéki kezdeményezésre, hozott egy döntést, hogy az úgy alkotmányellenes, ahogy 
azt gondolták. Van egy új megoldási javaslat, amely már folyamatban van, erről éppen 
a múlt hét csütörtökén egyeztettem az RMDSZ elnökével: az oktatási törvény 
módosítása jelenleg napirenden van, oly módon, hogy az lehetővé fogja tenni az 
oktatási miniszter számára, hogy megalapítsa ezt az intézményt. Tehát jelenleg még 
van esély arra, hogy szeptembertől a marosvásárhelyi katolikus líceumban 
elkezdődjön az oktatás.  

Márciusban jártam Marosvásárhelyen, találkoztam az iskolába járni kívánó 
gyerekek szüleivel, a tantestülettel, a megyei vezetőkkel, és abban maradtunk, hogy 
ezt az utolsó, a parlament által még nyitva tartott jogi lehetőséget megpróbáljuk 
végigjárni, és ennek a végkimenetelétől tesszük függővé a további akciókat. Tehát ez 
most egy zajló folyamat, ez még magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a 
líceum szeptembertől elkezd működni. 

A mai napon találkoztam a Vatikán külügyminiszterével, Gallagher érsek úrral 
Brüsszelben, akinek ezt az ügyet szintén felhoztam, a Bukarestben állomásozó 
apostoli nuncius ezt az ügyet szintén folyamatosan napirenden tartja. Annak az 
ígéretnek a megadását kértem tőle, amit ő meg is tett, hogy ezt ők sem engedik le a 
napirendről a románokkal való kétoldalú kapcsolatukban. Ugye ez fontos, különösen 
arra tekintettel, hogy a román miniszterelnök éppen ma tesz látogatást a Vatikánban.  

Ami pedig az orvosi egyetem ügyét illeti: erről is a múlt héten csütörtökön 
egyeztettem az RMDSZ elnökével, aki folytatott egy megbeszélést a rektorral, tehát az 
új, nagy létrejövő egyetem rektorával, aki egy olyan álláspontot fejtett ki, amely nem a 
magyar nyelvű oktatás elsorvasztásáról szólt, sőt. Én azt gondolom, hogy itt azonban 
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a szavakból bőven volt elég, tehát itt igazából a tettekre lennénk kíváncsiak. Az 
RMDSZ elnöke arról tájékoztatott, hogy ő egy olyan egyeztetésben van az egyetemen 
tanító magyar nemzetiségű professzorokkal és tanárokkal, amelynek a kimenetelétől 
kéri függővé tenni a magyar kormányzati fellépést. És abban maradtunk, hogy 
amennyiben a magyar kormánnyal szemben elvárása van a helyi magyaroknak, akkor 
azt záros határidőn belül fogja jelezni felénk. Ő abban bízik, hogy ez a tárgyalási 
folyamat sikerre tud vezetni, vagy legalábbis valamilyen pozitív elmozdulásra a 
jelenlegi helyzethez képest.  

Alelnök úr kérdésére a Rabat-folyamat kapcsán hadd válaszoljak. Ne ejtsenek 
minket rabul a médiatudósítások, hogy néz ez ki jogilag egészen pontosan? Van egy 
rabati folyamat, amelynek az eredeti célkitűzéseit az alelnök úr remekül összefoglalta. 
Azért kezdtünk mi ebben részt venni, mert részt vesz 28 EU-tagország, 3 nem EU-tag 
európai ország és 26 afrikai ország, pontosan azon célok miatt kezdtünk el ebben 
részt venni, amit ön itt felsorolt, amelyek az eredeti célkitűzései voltak ennek a 
folyamatnak. A probléma azonban ott van, hogy ahogy más kormányközi tárgyalási 
formátumokban, úgy a rabati folyamatban is egyre inkább az afrikaiak véleménye 
kezd el dominálni. És egy olyan megnyilatkozásra, hogy ha egy migráns megindul, 
onnantól kezdve őt minden tranzitországban megilleti minden ellátás, az európaiak 
nem csapnak oda az asztalra, és nem mondják, hogy mindennek van határa, hanem 
ehelyett mindenfajta és politikailag korrekt szólamokkal gyakorlatilag jóváhagyják 
ezeket az afrikai törekvéseket, akkor szerintem nekünk szólni kell.  

Nem vétóztunk meg semmit, mert ez egy deklaráció volt. Ez nem egy 
jogszabály, ami ott elfogadásra került. Ez egy közös nyilatkozata volt annak a 
konferenciának, amelyet ott ez az 57 tagország tartott. Mi ehhez nem csatlakoztunk. 
Nem vétóztunk meg semmit, nem csatlakoztunk, így nem azt mondták, hogy az 
Európai Unió és 26 afrikai ország nyilatkozata, hanem fölsoroltak 27 EU-tagországot, 
a Bizottságot, 3 nem EU-tagországot, meg 26 afrikait. Ennyi történt. Ettől még lehet 
deklaráció. 

Ha a deklaráció egybeesett volna teljes mértékben a céljainkkal meg a nemzeti 
érdekeinkkel, akkor nyilván nem emeltünk volna kifogást ellene, és csatlakoztunk 
volna hozzá. Tettünk módosító indítványokat.  

Például számomra az egy elfogadhatatlan kitétel, hogy a deklaráció új 
migrációs útvonalak kiépítését célozza meg. Szerintem ez Magyarországnak nem lehet 
érdeke. És ott ültem végig ezen a konferencián, amikor európai országok, meg az 
Európai Bizottság is egyébként arról beszéltek, hogy még több migránsra van szükség, 
mert Európában a munkaerőpiaci és a demográfiai helyzet olyan, hogy azt be kell 
pótolni Afrikából. Sőt, hangzott el olyan felszólalás is, hogy azért van szükség a 
migrációra, mert Afrikában nő a lakosság száma, Európában meg csökken. Ha nem 
haragszik, én ilyen mondanivalóval rendelkező dokumentumhoz nem szívesen 
csatalakozom.  

Ha tehát a dokumentum, meg az egész rabati folyamat az eredeti célkitűzések 
szerint haladnak, amit ön is elmondott, és ami valóban az eredeti célkitűzése volt a 
rabati folyamatnak, ami arról szólt, hogy európai uniós fejlesztési források 
igénybevételével hogyan csökkentsük a kiáramlást Afrika irányából Európába, akkor 
természetesen mi is csatlakoztunk volna ehhez a nyilatkozathoz. Nem léptünk ki a 
folyamatból sem. Ugyanúgy a rabati folyamat részesei vagyunk, és ugyanúgy 
vitázunk, mint ahogy vitáztunk eddig ebben a kérdésben.  

Azt, hogy az IH kapcsán még egy dologra nem tértem ki, alelnök úr, amit 
felvetett, hogy magyar-lengyel együttműködés ebben az ügyben lenne; én nem 
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tervezek egyelőre többet ezen a téren, mint egy normális együttműködést szervezetek 
között. Az Információs Hivataloknak is van együttműködésük. Nyilván valamilyen 
együttműködés van a lengyel vonatkozó szervezetekkel is.  

Balla Mihály képviselő úr, alelnök úr kérdésére, hogy Közép-Európát milyen 
fontos ügyek köthetik össze, most túl azon, hogy egyszerűen elvisz olyan irányba, 
hogy minden stratégiai kérdésben együtt kívánunk működni a visegrádi országokkal. 
Két ügyet szeretnék idehozni, ha megengedik, külön is.  

Nulladikként, hogy a V4 plusz formátumok erősítését folytatni fogjuk, akár az 
osztrákokkal, akár a Nyugat-Balkánnal, akár az északi balti nyolcakkal, akár a Keleti 
Partnerség országaival szinte minden évben van együttes gondolkodás és találkozó. 
Ez így lesz a jövőben is.  

De két témát szeretnék idehozni. Az egyik a közlekedés, a másik az 
energiabiztonság kérdése, és ha nem gond, akkor idekötném majd a krki választ is. 
Főleg úgy, hogy összefüggnek Ungár képviselő úr kérdéseivel.  

Közép-Európában, ami az egyik történelmi problémánk nekünk, hogy az észak-
déli irányú infrastruktúra nincs kiépítve. Így van ez a közlekedésben, meg az 
energiahálózatokban is. Ebben az ügyben a gyorsvasútépítések és az energetikai 
összeköttetések létrehozása kulcsfontosságú kérdés lesz az elkövetkezendő 
időszakban.  

Gondoljunk csak bele az energiabiztonsági kérdésekbe! Itt arról beszélünk, 
hogy milyen fontos lenne a diverzifikáció, hogy új forrásokból tudjunk például gázt 
vásárolni. Erről beszélt az amerikai elnök is, amikor a „Három tenger” 
kezdeményezés kapcsán Lengyelországról beszélt, hogy Közép-Európát szabadítsuk 
meg az egyoldalú orosz gázfüggőségtől. Ez nagyon szuper lenne, ha lehetséges lenne, 
de az energiadiverzifikációról beszélhetünk holisztikusan, meg mint egy mitikus 
dologról, de mint ahogy mindennek, ennek a problémának is a lába végül leér a 
földre. A végén egy nagyon egyszerű kérdés jön: hol vannak a csövek?  

Az jó dolog, hogy vegyünk gázt más forrásból, csak ahhoz infrastruktúra kell. 
És ma Magyarország - ki kell mondani a krki kérdés kapcsán - blokád alatt van délről. 
Ugyanis van egy interkonnektorunk Horvátországba, és van egy interkonnektorunk 
Romániába. Mindkettő esetében a vonatkozó államközi szerződés tartalmazza, hogy 
ezeknek az átmeneteknek, összeköttetéseknek kétoldalú forgalmazásra - reverse 
flow - alkalmasnak kell lennie. 

2010-ben adtuk át a magyar-románt, valamikor akkor a magyar-horvátot is, ha 
jól emlékszem. Az európai uniós jogszabályok szerint 2013. december 31-ig 
mindenkinek el kellett volna végeznie Európában azokat a beruházásokat, amelynek 
nyomán EU-tagországok közötti gáz-interkonnektorok kétoldalú gázforgalmazásra 
lettek volna alkalmasak. Magyarul ma a horvátok és a románok is kétoldalú és 
európai uniós kötelezettségeiket szegik, illetve sértik meg azzal, hogy nem építették ki 
azokat az infrastrukturális feltételeket, amelyek nyomán onnan mi gázt tudnánk 
vásárolni.  

Ráadásul a horvátok most már - lehet, hogy az a 74 MoU még kevés is volt, 
amit a képviselő úr mondott-, szóval nem tudom én, hány MoU és hány év vagy 
évtized óta ígérik azt, hogy Krkön létrehoznak egy LNG-terminált, tehát 
cseppfolyósított gáz fogadására alkalmas infrastruktúrát. A demokrata kormány alatt 
ez az egyetlen dolog volt, amiben az amerikaiakkal együtt tudtunk működni - ez 
nyilván túlzás, mert volt még legalább kettő, de ebben biztos - annak érdekében, hogy 
jöjjön létre ez a betáplálási forrás itt, Közép-Európában.  
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És ebben az ügyben mind a mai napig egy lépést nem tettek. Ráadásul pont a 
mai napon mondott le az a horvát miniszterelnök-helyettes, akivel az Ungár képviselő 
úr által említett 74. MoU-t írtuk alá legutóbb, Dalic miniszterelnök-helyettes asszony, 
aki ezt az ügyet vitte a horvát kormányban, ma éppen lemondott. Tehát ez az ügy 
lehet hogy újabb halasztást fog szenvedni. 

Főleg úgy, hogy kiírtak egy úgynevezett Open Season eljárást, ami azt jelenti, 
hogy kapacitásokat lehet előre lekötni nem kötelező jelleggel, de a kiinduló ár 
körülbelül 20 százalékkal volt drágább, mint ahogy most Magyarország beszerzi a 
gázt. 20 százalékkal drágábban vegyünk gázt? Ezt azért nehéz megmagyarázni, hogy 
ennek aztán milyen oka lehetne.  

És többek között több ok is van erre, de azért arra, szeretném felhívni a 
képviselő úr figyelmét az adjonisten-fogadjisten vonatkozásában, hogy jelenleg 
Magyarország vétója miatt nem indultak el a horvátok OECD-csatlakozási tárgyalásai. 
Tehát amilyen eszközeink vannak, azokat használjuk, és továbbra is vétózni fogjuk a 
horvát OECD-csatlakozást, amíg mindezek az egyébként európai és kétoldalú 
kötelezettségek megsértésével járó ügyek meg nem oldódnak. 

Románia felől most van némi reményünk, ugyanis a Fekete-tengeren lévő 
földgázmező kitermelési jogát az ExxonMobile szerezte meg, akik szintén kiírtak egy 
kapacitáslekötési eljárást, amit két magyar vállalat nyert meg 2022-től 2037-ig. 

Tehát ha és amennyiben a román területen a tengeren elkezdik az amerikaiak 
kitermelni a gázt és a románok megépítik a szükséges kompresszorokat, akkor 2022-
től ott magyar vállalatok által bookolt módon érkezhet gáz Magyarországra már új, 
diverzifikált forrásból.  

Azt még szeretném azért zárójelesen hozzátenni, hogy a magyar-szlovák 
interkonnektor megépítése és átadása, ami azt hiszem, 2014-re datálódik vissza, az 
egy nemzetstratégiai és nemzetbiztonsági szempontból is kiemelt kérdés volt, mert ez 
teremti meg a lehetőségét annak, hogy más forrásból tudjunk beszerezni gázt, mint 
orosz forrásból, ha nagy a baj.  

Azonban azt is érdemes itt elmondani, hogy a szlovák-cseh és a német-cseh 
interkonnektorok kapacitását a Gazprom 2039-it lefoglalta. És azt is szeretném 
elmondani, hogy ezt megpróbálták a magyar-szlovák interkonnektorral is. azonban a 
magyar hatóság ezt nem engedélyezte.  

Tehát amikor arról beszélünk, hogy ki milyen érdekeknek megfelelően jár el, ki 
az oroszok kémje vagy ki nem, ki hoz olyan döntéseket, ami az oroszok érdekeinek 
megfelelő vagy nem, szeretném jelezni, hogy a német-cseh és a cseh-szlovák 
interkonnektorok kapacitását 2039-ig a Gazprom lefoglalta. És a miénket is le akarta, 
de az engedély nem született meg. Tehát amikor energiabiztonsági kérdésekről 
beszélünk Európában, azért azt is érdemes feleleveníteni, hogy az Északi Áramlat 2 
gázvezeték építését a Gazprom nem közép-európai cégekkel készíti elő, hanem a 
legnagyobb nyugat-európai energiavállalatokkal. És amikor erre valakik felteszik a 
kezüket, hogy ja, ez üzleti ügy, akkor azért az ember átgondolja, hogy az az európai 
politika, ahogy a felszínen az oroszokkal való konfrontációt követeli meg minden 
egyes európai országtól, az vajon mennyire őszinte és mennyire hiteles.  

A Szlovákiával való kétoldalú együttműködésünk. Itt két stratégia ütközik, 
tisztelt képviselőtársaim, mindkettő mellett szólnak érvek szerintem. A két stratégia 
úgy szól, hogyha van egy szomszédos ország, amellyel kétségtelenül vannak rendkívül 
aggályos ügyeink és vitáink, akkor vajon az vezet-e inkább eredményre, hogy 
feldobjuk a csizmát az asztalra és azt mondjuk, hogy amíg ezen ügyekben nincs 
előrelépés, addig semmi másban nem lesz, vagy azt mondjuk, hogy talán mégiscsak 
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jobb a helyi magyarságnak, ha jó a kapcsolat a két ország között, próbáljunk meg 
közös sikereket építeni annak érdekében, hogy a bizalmi alapot előállítsuk, és azon 
bizalmi alapra ráállva talán valamilyen esélyt látunk arra, hogy megoldjuk a még oly 
nehéz kérdéseket is. Mert a képviselő úrnak teljes mértékben igaza van - és nem titok, 
a második stratégiát választottam ebben a kérdésben -, hogy jogosan lehet itt 
hiányérzetünk, tehát a kettős állampolgársággal kapcsolatos szlovák álláspontot, mi 
helytelenítjük, a nyelvtörvény kapcsán is sajnos nem értük el azt a stációt, amit a saját 
ízlésünk szerint már rég el kellett volna érni. De azért ne tagadjuk el ugyanakkor, 
hogy a szlovák kormány döntést hozott arról, hogy a magyar kisiskolák költségvetési 
támogatását megnövelték, amivel lehetővé tették a további működésüket; hogy a 
polgári peres eljárásban a nyelvhasználatot lehetővé tették; hogy a vasúti 
kétnyelvűség kérdését végül sikerült elérni és így tovább. És még egyszer aláhúzom, 
nem azt akarom mondani, hogy legyünk elégedettek, dőljünk hátra és mondjuk azt, 
hogy minden remek, csak azt akarom mondani, hogy van előrelépés. És szerintem, ha 
nem ezt a stratégiát választottuk volna, hogy akkor közös sikertörténeteket építünk, 
energetikában például, mert nemcsak a gázvezeték-rendszerünket kötöttük össze, 
hanem két végén az országnak a magasfeszültségű áramellátó hálózatainkat is 
összekötjük, Komáromnál hidat építünk, Ipolydamásdnál hidat építünk, közben a 
harmadik számú kereskedelmi partnerünkké váltak, tehát ha ezeket a közös 
sikertörténeteket nem kezdtük volna el építeni, akkor szerintem ennyi előrehaladást 
sem tudtunk volna elérni. Ugyanakkor az is evidens, hogy ezeket nem szabad hagyni 
leesni a napirendről, ebben igaza van a képviselő úrnak, és ha ebben rendszeresen 
számon kér, akkor az segítséget jelent. Most ennek ígéretét vettem, ha jól értem.  

A Hungary Helps kapcsán van is egy kimutatás, ezt civilizált formába öntjük, 
és szerintem azt csinálom, hogy a bizottság minden tagjának elküldöm és akkor 
mindenki számára ez rendelkezésre fog állni.  

 
ELNÖK: Noha hatáskörileg még nem tudjuk, hogy hol lesz, ugye? 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER miniszterjelölt: A keresztény közösségek üldözését 

nyomon követő és az ellen fellépő helyettes államtitkárság az Emberi Erőforrások 
Minisztériumában van, az ott is marad, azonban nyilvánvalóan ezt nem lehet egy 
külpolitikától független eszközként tekinteni, ezért a magam részéről nagyon szívesen 
veszek részt az ezzel kapcsolatos tájékoztató munkában, főleg úgy, hogy ma is 
tájékoztatást tudtam adni Brüsszelben a kollégáknak arról, hogy éppen nemrégen 
írtuk alá azt a 1,5 millió eurós szerződést Libanonnal, amelynek értelmében 33 
libanoni keresztény templomot építünk újjá; vagy 1,88 millió eurót adtunk arra, hogy 
a Telsqof nevű iraki településen a mintegy ezer keresztény család lerombolt házát 
újraépítsék; hogy 1-1 millió euróval támogattuk a szír antiochiai egyházat és az 
ortodox egyházat; hogy a káldokkal együtt iskolát építünk; hogy az erbíli Szent József 
kórháznak a féléves gyógyszerkiadásait megfinanszíroztuk. Tehát ebben ilyen 
kiadások vannak, ezek mind döntően a fél és másfél millió euró közötti tételek. 
Ezekről van egy világos kimutatás, ezt a holnapi nap folyamán a bizottság valamennyi 
tagjának természetesen át fogom küldeni.  

 
ELNÖK: Tehát, ha jól értem, a hatáskör, miniszter úr, az EMMI-nél marad, de 

a források jelentős része meg a Külügyminisztériumnál.  
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER miniszterjelölt: Így van. 
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ELNÖK: Azt hiszem, nagyon hasznos lenne ez a kimutatás, köszönjük szépen. 

És szerintem napirendre is fogjuk tűzni ezt a kérdést a közeljövőben a bizottság 
keretei között. Köszönöm szépen.  

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER miniszterjelölt: A holnapi nap folyamán ezt meg is fogják 

kapni. 
Amit szintén Ungár képviselő úr vetett fel, a 2015-ös viták az ENSZ-ben. 2015-

ben voltunk abban a helyzetben, amikor körülbelül másfél millió illegális migráns 
érkezett Európába, akkor volt a csúcsán számban a migrációs válság, és akkor erre az 
egész világ úgy tekintett, mint egy európai problémára. Ott ültünk az ENSZ 
különböző migrációs vitafórumain New Yorkban, és mindenki diszkréten és 
nagyvonalúan Európán kívülről eltolta magától ezt a problémát, hogy intézzétek el 
magatok. Ezért születtek azok a nyilatkozatok, amelyek igenis az ezzel kapcsolatban 
fennálló globális felelősséget vetették fel. Mert én továbbra is azt gondolom, hogy az 
Európát célzó vándorlási hullámok kiváltó okaiért nem vagy nem kizárólag Európa a 
felelős. Mi meg aztán pláne nem. Van olyan külügyminisztertársam az Európai 
Unióban, akinek mikor egyszer elmondtam, hogy kedves barátom, mi szívesen 
járulunk hozzá a határaitok védelméhez annak érdekében, hogy ne jöjjön rajtatok 
keresztül ilyen sok migráns ide hozzánk, akkor azt mondta, nézd, Péter, mi nem 
bombáztunk senkit, és mi nem hívtunk ide meg senkit, úgyhogy minket hagyjatok ki 
ebből az egészből. Tehát Európa részéről is volt egy ilyen megközelítés, hogy azért 
mégse minden kiváltó okért mi vagyunk a felelősek. Tehát hogy ez egy globális 
felelősség, az szerintem nem vitatható, nemcsak 2015-ben, hanem most sem.  

Ami a déli nyitást illeti: 2015-höz képest Magyarország exportja a déli nyitás 
részének tekintett országokba egynegyedével nőtt, 25 százalékkal növekedett. Én azt 
gondolom, hogy tekintve a világkereskedelmi folyamatok sajátosságait, a 
távolságokat, a befektetendő kapacitást és erőfeszítéseket, ezt a magyar vállalatok 
állami segítség nélkül nem tudták volna elérni. És ahogy nézem a vetélytársainkat, 
exportpromócióra mindenki költ, általában sokkal többet, mint mi. Egyébként ezt 
különböző formában teszik, nyilván mindenki próbál a lehető leginkább a segítségére 
lenni az adott országban működő vállalatoknak. Tehát 25 százalékkal nőtt az export 
2015-höz képest, ez az általános exportnövekedés arányán felül van. 

Még a keleti nyitás országaiban is - nem volt kérdés - tudtuk növelni az 
exportunkat, annak dacára, hogy Oroszországgal szembeni szankciók több mint 
7 milliárd dollárnyi exportlehetőséget vettek el a magyar gazdaságtól. Az elmúlt 
időszakban átfordult ez is, tehát Oroszország irányába, főleg a gyógyszeripar és a 
gabonafélék exportnövekedésének köszönhetően ott is már van egy növekedésünk. 
Mindenkinek egyébként Európában. A görög kollégám szokta felhozni azt, hogy jó, jó, 
gyerekek, sokat beszélünk az oroszok elleni szankciókról, de nézzük már meg a 
kereskedelmi számokat, mely európai országnak milyen módon nő az oroszországi 
kivitele.  

Orosz befolyás kapcsán: nézze, ugye nem a Marson élünk, hanem itt Közép-
Európában, amely mindig is egy ütközőpontja volt a világpolitikai törekvéseknek. 
Ugye minket sokszor azért vádolnak éppen oroszbarátsággal, mert arról beszélünk, 
hogy fontos lenne a párbeszéd Kelet és Nyugat között, fontos lenne, hogy nagy 
nemzetközi kérdésekben oroszok, amerikaiak megegyezzenek egymással. Például a 
most éppen nem túl jó formában lévő iráni atommegállapodás kapcsán is. Az a 
megállapodás azért jöhetett létre, mert az amerikaiak és az oroszok egy oldalán ültek 
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a tárgyalóasztalnak. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogyha a történelmi 
tapasztalatból indulunk ki, amely úgy szól, hogy minden kelet-nyugati konfliktuson 
Közép-Európa csak veszített, akkor nekünk az az érdekünk, hogy Kelet és Nyugat 
között legyen egy normális párbeszéd. Miért mondom ezt? Azért, mert nemcsak orosz 
befolyás próbál érvényesülni természetesen Magyarországon, itt élünk Közép-
Európában, pontosan látjuk, tudjuk, mik azok a törekvések, amelyek próbálnak 
befolyást szerezni, hatást gyakorolni magyar belpolitikai folyamatokra. Tehát a fake 
news valóban érkezik Keletről, de a Nyugat se marad adós, maradjunk ennyiben. 
Tehát nyilvánvalóan a polgári hírszerzésnek az a része, amely ezzel foglalkozik, bár 
nem kifejezetten ez a profilja az Információs Hivatalnak, hogy az elhárítást végezze, 
arra van más intézmény, de amit ebben az ügyben meg kell tenni, azt majd meg 
fogjuk tenni természetesen.  

Nacsa képviselő úrnak az osztrákokat érintő kérdésére szerintem nagyjából 
válaszoltam.  

A határ menti gazdaságfejlesztési program kapcsán köszönöm az észrevételét. 
Jó érzés volt látni, hogy mennyi magyar fiatal vállalkozó pályázott ezekre a 
forrásokra, de kétségtelen, hogy további ösztönzők beépítésének van terepe. Tehát én 
ezt egy jó javaslatnak tartom, képviselő úr, és dolgozunk majd akkor azon, hogy a 
következő pályázati ciklusokban a fiatalokat próbáljuk meg valamilyen módon még 
inkább helyzetbe hozni és arra ösztönözni, hogy minél nagyobb arányban tudjanak 
részt venni.  

Nagy dolognak tartom egyébként, és megint csak szeretném felemlegetni - nem 
patetikusan, mert nyilván ez nem az a hely, ahol ezt kell tenni - a belpolitikai vagy 
nemzeti összefogás vagy egység jelentőségét, mert a határon átnyúló 
gazdaságfejlesztési programok is szerintem olyan érdeket jelenítenek meg, amelyek 
pártérdekeken meg hovatartozáson túlmutatnak. 

Ezért aztán arra mindig fektettem időt és energiát, hogy az ellenzéki pártok 
érdeklődő képviselőinek - bár ezek általában abból a pártból érkeztek, amely most itt 
maradt az ellenzéki oldalon, ahogyan a mai ülésen -, mindig kellő információkat 
biztosítsak, hogy mindenki lássa, hogy ez egy olyan törekvés, amelynek sikeréhez 
igazi nemzeti érdek fűződik. 

És kevés ahhoz hasonlítható érzés van, mint amikor az ember Szabadkán ott ül 
a városi sportcsarnokban és nemcsak a lelátó, hanem a küzdőtér is tele van 
háromezer-akárhányszáz, Vajdaságban élő magyar vállalkozóval, aki azért jött, hogy 
ott aláírja a szerződését a néhány százezer forintos magyarországi támogatásról, és 
mindezen a rendezvényen a szerbek európai integrációs minisztere is beszédet mond. 
Tehát szerintem ezek olyan pillanatok, amelyek a nemzeti ügy szempontjából kiemelt 
jelentőségűek.  

Brenner kérdésére szeretnék választ adni a Minority SafePack kapcsán. Itt 
szerintem egy európai ügyről van szó. És az európait nem földrajzilag értem, hanem 
érték szempontjából értem európai ügynek. Az is szégyen valahol, hogy egyáltalán 
mindenfajta politikai lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy egy kisebbségi ügyet 
egyáltalán meg lehessen vitatni Európában. Európában az európai értékeknek 
szerintem egyik alapja, hogy a kisebbségeket megvédjük. És érdekes módon amikor a 
nemzeti kisebbségek védelméről van szó, akkor valahogy ez a törekvése az Európai 
Uniónak mindig alábbhagy.  

Ezért volt nagyon fontos, hogy a Minority SafePack kapcsán is a kormány, a 
kormánypártok és egyébként tisztelet azoknak az ellenzéki pártoknak, akik hasonlóan 
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cselekedtek, beleálltunk ebbe a küzdelembe és segítettünk a határon túli 
magyaroknak abban, hogy ezt a kérdést igenis napirendre lehessen tűzni.  

Itt kanyarodnék vissza Ukrajnához, hogy miközben például Európában számos 
európai uniós ország alkalmazza a kettős állampolgárság intézményét nem EU-s 
ország vonatkozásában is, például a velünk kisebbségi ügyekben általában szoros 
együttműködést folytató románokról el lehet ezt mondani, akkor mondjuk a Minority 
SafePack-kel szembe menni szerintem európaiatlan magatartás. Úgyhogy azt az 
ígéretet tudom tenni a képviselő úrnak, hogy igen, a kisebbségvédelmi ügyben 
továbbra is számíthatnak ránk a határon túli magyarok, és a Minority SafePack ügyét 
kiemelten fontosnak tekintjük. 

A Baltikumot illetően szeretném mondani a képviselő úrnak, hogy katonai 
jelenlétünk is volt tavaly a Baltikumban, mert visegrádi alapon arra a következtetésre 
jutottunk, hogy helyes volna, ha egy negyedéves rotációs keretben a Baltikumban 
fenntartanánk katonai jelenlétet. Ez nekik fontos. Ezt meg is tettük, 3 hónapig 
állomásoztak a magyar katonák Észtországban, és 2019-ben, tehát jövőre térnek 
vissza a Gripenjeink a Baltic Air Policing nevű NATO légtérvédelmi misszió 
keretében. 2015-ben voltunk ott legutóbb. Most a honvédség előtt az a kérdés áll, 
hogy ugyanúgy Litvániában állomásozzanak-e a Gripenjeink és a személyzetük, mint 
a legutóbbi alkalomkor vagy mindez Észtországban kerüljön sorra, ami mellett pedig 
az észtek lobbiznak, ezt meg fogjuk látni.  

De abban önnek teljesen igaza van, hogy a Baltikummal való együttműködés 
fenntartása azért is fontos, mert egy csomó ügyben hasonló, józan észen alapuló 
meglátásokat képviselünk, mint amilyen meglátások Közép-Európát jellemzik 
politikailag. Úgyhogy a Baltikummal való együttműködés tekintetében arról tudom 
biztosítani a képviselő urat, hogy ez továbbra is fókuszban fog maradni minden fajta 
szempontból.  

Elnök úr, azt hiszem, hogy próbáltam, vagy nem válaszoltam mindenre? 
(Gyöngyösi Márton jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Immáron Gyöngyösi képviselő úr nem alelnökünk, hanem 

frakcióvezetője a Jobbik-frakciónak, de továbbra is tagunk, miniszter úr. Ennyi 
változás azért ebben az állandóságban bekövetkezett.  

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER miniszterjelölt: Igen, igen, elnézést kérek.  
 
ELNÖK: Megadom a szót Gyöngyösi képviselő úrnak.  

További kérdések, válaszok 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Igazán díjazom miniszter úr teljesítményét, 
mert tényleg valóban majdnem mindenre kitért. Egyetlenegy kérdés az amerikai 
relációval kapcsolatban. Az amerikai észrevétel a magyar határőrizettel kapcsolatban 
ez a bizonyos 700 útlevél mennyiben veszélyezteti a magyar vízummentességet, 
illetve mit árul ez el a magyar határőrizeti rendszerrel kapcsolatban? Ez a The 
Washington Postban jelent meg, és itthon is elég sok kűrt futott a magyar portálokon. 
Érdeklődnék, hogy ez a magyar-amerikai viszonyt hogyan érinti, illetve mennyire kell 
ezt a kritikát komolyan venni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Valakinek lenne-e még utánlövése? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs több kérdés, akkor még egy rövid válaszra megadom a szót, aztán 
döntenünk kell, képviselőtársaim 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER miniszterjelölt: Elnézést kérek, elnök úr. Tisztelt 

Képviselő Úr! Lehet, hogy rosszul emlékszem én, de akkor még egyszer szeretném 
elmondani, hogy ez a kérdés nem teljesen tartozik a Külügyminisztérium 
portfóliójába, mert az útlevél-kibocsátás és az azzal kapcsolatos biztonsági kérdések 
nem hozzánk tartoznak, de a következőt tudom.  

Az Egyesült Államokkal van egy vízummentességről szóló megállapodásunk, 
amely azt is rögzíti, hogy ennek a tapasztalatait időről időre felülvizsgálja a két fél. 
Magyarországon ez a Belügyminisztérium. 2014-ben volt a legutolsó felülvizsgálati 
időszak, és most, 2018-ban van az aktuális, aminek alapján, gondolom én, született az 
a cikk. Az én tudomásom szerint ebben a menetrend szerinti felülvizsgálati 
időszakban, ami megoldandó kérdésként jött elő, az a vízummal való 
túltartózkodásnak a kérdése. Tehát ha valaki magyar állampolgárként az Egyesült 
Államokba érkezik, vízummal, aztán ami a vízum lejáratában szereplő dátummal nem 
hagyja el az Egyesült Államokat. Az én tudomásom szerint ilyen kérdések jelentik 
most ennek a felülvizsgálati időszaknak a fő kérdéseit.  

Tehát azt tudom önnek mondani, hogy a Belügyminisztérium folytatja az erre 
vonatkozó tárgyalásokat talán a TSA-vel, de most ebben nem vagyok ebben teljesen 
biztos, hogy amerikai oldalról ki a felelős intézmény, és ebben a felülvizsgálati 
időszakban sorra vesznek minden olyan kihívást, ami az elmúlt 4 esztendőben 
keletkezett. Ez az én tudásom, de a belügyminiszter urat meghallgató kollégái ennél 
sokkal alaposabb választ kaphatnak, mert az a Belügyminisztériumhoz tartozó 
kérdéskör.  

 
ELNÖK: Gyöngyösi képviselő úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Bocsánat. Tényleg a jegyzőkönyv kedvéért: 

konkrétan arról van szó, hogy az a 700 állampolgár, aki magyar útlevéllel rendelkezik 
és jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, csalással jutott hozzá 
ezekhez az okmányokhoz, és az amerikai kritika a magyar Belügyminisztériumot illető 
kritika, hogy hogyan adhatott ki olyan állampolgároknak úti okmányokat, akiket ez 
nem illet meg, és ilyen értelemben nemzetbiztonsági kockázatról beszélnek, és ilyen 
értelemben meg akarják vonni Magyarországtól a vízummentességet.  

Ezért kérdeztem ezt úgy, hogy ez adott esetben Magyarország szempontjából is 
milyen nemzetbiztonsági kockázatokat vethet fel, hiszen itt feltételezhetően olyan 
ukrán állampolgárokról van szó, akik egyáltalán nem voltak jogosultak magyar 
útlevelekre és ez bizony nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel, vagy a 
nemzetbiztonsági kockázat kérdéskörét veti fel. Ezen Magyarországnak is el kell 
gondolkodni. A diplomáciai botrányon túlmenően szerintem ez egy komoly 
nemzetbiztonsági kérdés is. Köszönöm.  

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER miniszterjelölt: Szabad? (Az elnök bólint.) Köszönöm 

szépen. 
Amennyiben ez így van! Ezek sajtóértesülések, amelyek dokumentálásától én 

azért is tartózkodnék, mert szerintem ez túl komoly kérdés ahhoz, hogy találgassak, 
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miközben nincs a kezemben semmifajta hivatalos dokumentum, és nem is tartozik 
hozzám az ügy.  

Ha meg csak abból indulok ki filozófiai alaptényként, hogy mennyi hazugságot 
írtak le rólunk az amerikai médiában az elmúlt években, akkor inkább - hogy is 
mondjam - a hivatalos dokumentumoknak hinnék, mint az akármilyen amerikai 
napilapnak.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr, a kimerítő válaszokat. Más feladtunk 
nem maradt, mint hogy föltegyem szavazásra, hogy ki támogatja Szijjártó Péter 
külügyminiszteri kinevezését. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hét igen. 
Ki nem támogatja? Kettő.  

Hét igen szavazattal, 2 nem ellenében a Külügyi bizottság támogatja a 
miniszter úr kinevezését. Gratulálunk önnek. És köszönjük szépen a már előre 
bejelentett készségét arra, hogy az ősz folyamán folytassuk a féléves rendszerességű 
eszmecseréinket. Ezt a mostanit betudjuk az első félévinek. Sok sikert kívánunk 
önnek! 

Tisztelt Bizottság! Az elkövetkezendő hetekben még, miniszter úr kérte, hogy 
folytassunk le a jelen állás szerint öt nagyköveti meghallgatást. Az elkövetkezendő 
hetekben erre sort fogunk keríteni.  

Ha megkérhetem a képviselőtársaimat, szeretném összeállítani a Külügyi 
bizottság munkatervét, javaslatokat szeretnék kérni a képviselőtársaimtól, hogy mely 
témákat vegyük napirendre, és ezt követően nekivágunk majd a hosszú, négyéves 
menetelésünknek. 

Miniszter úr, még egyszer gratulálok, jó munkát kívánok, és mindenféleképpen 
pénteken, a miniszteri eskütételen képviselőtársaimmal is találkozunk.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs több hozzászólás… (Nem érkezik jelzés.), akkor az ülést 
berekesztem. Viszontlátásra! Minden jót! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 01 perc) 

  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Barna Beáta 
 


