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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, tisztelt bizottság, ezen a sötét, borongós, esős, de karácsonyközeli és 
az ádvent kiteljesedése felé közeledő reggelen. Nagy tisztelettel köszöntöm Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter urat, Magyar Levente és Sztáray Péter 
államtitkár urakat, a jobb latort és a bal latort, tisztelettel köszöntöm őket is. 

Tisztelt Bizottság! Egyetlenegy napirendi pontunk a külügyminiszter éves 
meghallgatása. Megállapítom a határozatképességünket. A napirendet megküldtem, 
mint ahogy megküldtem az Országgyűlés Közgyűjteményi és Közművelődési 
Igazgatóságának a feljegyzését is Szijjártó Péter külügyminiszter úrnak az elmúlt 
néhány hetéről szóló kis összeállítását, ezt is mindenkinek ajánlom, hogy tekintse át, 
jól kiegészíti a mai meghallgatásunkat. A napirendet megküldtem.  

Fölteszem szavazásra a napirendet. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Tisztelt Miniszter Úr! Egy nagyon izgalmas évet zárunk, de hát ezen alkalmakkal 
mindig áttekintjük az előttünk álló időszakot is, tehát egyfajta összegzés és egyfajta 
kitekintés ez az alkalom. Nagyon örülünk annak, hogy miniszter úrral itt az év folyamán 
több alkalommal is találkozhattunk, legutóbb a Covid témájában tartott tájékoztatót a 
Külügyi bizottság számára. Köszönjük szépen, hogy ilyen intenzív az együttműködés 
közöttünk, de hát ez az éves meghallgatás, azt hiszem, hogy itt mindenről beszélünk, 
és egy kicsit ezért nehezebb is a mai nap, hiszen mindenről kell beszélni, nehogy semmi 
legyen belőle. De én azt gondolom, hogy néhány témát nem tudunk megkerülni.  

Minden bizonnyal a Covidot nem tudjuk megkerülni. Örülünk annak, hogy 
külügyminiszter úr megküzdött a kórral, és ugyan két hétig nem láttuk azt az intenzív 
mozgást, mint amit előtte meg azóta is, de nagyon örülünk annak, hogy miniszter úr 
ezt a vírust is ilyen eredményesen leküzdötte, és további jó egészséget kívánunk. De azt 
hiszem, hogy nem tudjuk megkerülni, tehát kérnénk, hogy adjon erről tájékoztatást, 
nem feltétlenül a személyes dimenzióra gondolok, de hogy mit jelentett a 
világpolitikában ez, és mit jelent az előttünk álló időszakban.  

Aztán volt egy amerikai elnökválasztás az év során. Nem hiszem, hogy az 
megkerülhető lenne, fontos, hogy erről is váltsunk eszmét, milyen hatással lesz ez a 
globális politikára.  

Különösen a kínai, ázsiai kapcsolatok érdekelnének bennünket, azt hiszem, e 
tekintetben, hiszen ott várható a legizgalmasabb fejlemény. Láthattuk, hogy létrejött 
egy nagy ázsiai szabadkereskedelmi megállapodás. Mit várhatunk ettől? 

Aztán zajlanak az Európai Unióban is a dolgok. A mai napon - nem véletlenül, 
jó az időzítése a Külügyi bizottság ülésének -, ma van az az EIT, amikor is a majom a 
vízbe ugrik. Meglátjuk, hogy lesz-e megállapodás, és milyen megállapodás lesz a mai 
napon. Mit várhatunk ettől, miniszter úr? Nagyon izgalmas pillanatban vagyunk.  

Jeszenszky Géza írt egy cikket a napokban, hogy megvétózza a vétót. Az iránt 
érdeklődnénk, hogy hogyan állunk a vétóval, mi van a jogállami kondicionalitás 
hátterében, várható-e, hogy egy általános jogállamisági kondicionalitás átmegy, vagy 
pedig meg tudja ezt akadályozni Magyarország, és úgy juthatunk a pénzünkhöz, a 
pénzeinkhez, amely a miénk, hogy nincs különféle olyan nem oda való feltételrendszer 
ennek a hátterében. 
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Volt egy regionális fontos eseménysor is, négy szomszédunknál volt választás a 
hétből, mellesleg Lengyelországban is. Talán az év választása számunkra nem is 
annyira más, mint a lengyel választás volt, ahol nagyon csekély különbséggel, de Duda 
elnök győzelmet aratott. Úgy tűnik, hogy a közép-európai együttműködés itt a 
napokban is bizonyított, erről jó lenne továbbiakat hallani. 

A nemzetpolitika nem választható el a térségpolitikától. Romániában volt a 
választás. Fontos lenne hallanunk, hogy mit várhatunk Romániától, mire készülünk 
Románia vonatkozásában. 

A nemzetpolitikában pedig a legszomorúbb esemény talán az elmúlt napokban 
az a kommandós akció volt, amivel az ukrán hatalom nekiugrott a kárpátaljai magyar 
közösségnek, és immáron nemcsak jogi nehézségekkel, hanem a titkosszolgálati 
kommandós akciókkal is meg kell küzdenie a kárpátaljai magyarságnak. A magyar 
nemzetpolitikának talán egy mélypontját értük el ezzel. (Mesterházy Attila és Molnár 
Gyula megérkezik az ülésre.) 

Miniszter úr, azt hiszem, hogy mindezen témák csak így felsorolásszerűen is 
jelzik, hogy milyen nehéz feladata lesz, és mindezt meg kell tennünk másfél óra alatt, 
hogy áttekintsük ezeket a kérdéseket. Tehát, miniszter úr, azt szeretném kérni, hogy 
tegyen erre egy kísérletet, utána pedig képviselőtársaimtól mindenkitől azt szeretném 
kérni, hogy legyünk tekintettel arra, hogy a miniszter úr gépe 10 óra körül fölszáll a 
Liszt Ferenc Reptérről, tehát másfél óránk van. Rövid, csattanós kérdések és válaszok 
- azt hiszem, ez lenne most a feladatunk. 

Miniszter úr, megadom a szót. Köszönjük szépen, hogy itt van közöttünk.  

Szijjártó Péter tájékoztatója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Meg kell állapítsam, hogy a legkorrektebb elnöke a Külügyi 
bizottságnak van, mert pontosan addig tartotta a beszámolóját, míg az összes ellenzéki 
képviselő megérkezett. (Derültség.) Ez is világosan mutatja, hogy a külpolitika talán az 
a terület, ahol a pártokon átívelő együttműködésnek leginkább helye van. Szeretném 
önöket biztosítani arról, hogy a Külgazdasági és Külügyiminisztérium is ezen elv 
alapján teszi a dolgát, és azt gondoljuk, hogy az ország határain kívüli és belüli 
érdekképviselet tekintetében ezt a szofisztikációt, amely elnök úr bevezetőjéből is 
világossá vált, meg kell tenni. Egyúttal pedig valóban köszönöm, hogyha a 
konstruktivitást megkapom a bizottságtól. Az elnök úr jól mondta, a repülőgép felszáll; 
egyetlen kérdés maradt, hogy velem vagy nélkülem, és próbáljuk meg a „velem” 
forgatókönyvet érvényesíteni. 

Ezért az én bevezetőm rövid lesz, és elnök úr felvetéseit már kérdésként 
értékeltem, tehát azokra majd a végén válaszolnék, és utána természetesen állok a 
képviselőtársaim rendelkezésére. Köszönöm a személyes jókívánságot is. Én csak 
egyetlenegy tanáccsal tudok élni: kerüljék el, amennyire csak lehet, ezt a bajt. 

No, ami az idei esztendőt illeti, azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, vagy 
nem rántom le a leplet olyan dologról, amelyről önök ezt önmaguktól ne tudnák 
megtenni, de nyilvánvaló, hogy a világjárvány határozta meg idén a nemzetközi 
politikai folyamatokat, ennek nyomán aztán a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
feladatait is. A minisztériumnak rendkívül komoly szerep jutott a világjárvány nyomán 
előállt egészségügyi, gazdasági és társadalmi kihívások kezelése vonatkozásában. Ha 
megengedik, akkor én ezen három csoportról szeretnék önöknek most beszámolni. 
Hátulról kezdeném. 

Ami a társadalmi kihívások kezelését illeti, amikor tavasszal beütött a járvány 
első hulláma, akkor, mivel egy teljesen ismeretlen, váratlan, éppen ezért komoly 
riadalmat okozó egészségügyi kihívás került szembe a világ összes országával, ezért 
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rendkívül szigorú intézkedések, korlátozások, lezárások léptek életbe szinte azonnal, 
amelynek nyomán a polgári légi közlekedés lehetőségei is teljes mértékben 
beszűkültek. Ekkor nyilvánvaló volt, hogy a magyar államnak az a feladata, hogy 
minden külföldön lévő, bajban lévő vagy egyszerűen hazatérni akaró és a rendkívüli 
körülmények közepette itthon lenni szándékozó magyar ember számára biztosítsuk a 
lehetőséget a hazatérésre. Végül a világ 116 országából 11 073 magyar embernek 
segítettünk hazajutni. Ez volt minden idők legnagyobb magyar hazatérési akciója. Ezt 
részben saját erőforrásból, részben pedig a nemzetközi együttműködés keretei között 
hajtottuk végre. Egy matematikai csodával is folyamatosan szembesültünk: ahogy nőtt 
a hazahozott magyarok száma, úgy nőtt a külföldön lévő, hazatérni szándékozó 
magyarok száma is. Azonban a végére elmondhatjuk, hogy mindenkit hazahoztunk, aki 
haza akart jönni. Ennyit a társadalmi kihívások ránk vonatkozó kezeléséről.  

Ami az egészségügyi kihívások ránk vonatkozó feladatai kapcsán elmondható, 
az a következő. Nyilvánvaló volt már tavasszal is, és nyilvánvaló most is, hogy a cél és 
a mindenképpen teljesítendő előfeltétel az, hogy az egészségügyi rendszer 
működőképes tudjon maradni. Ez a legfontosabb, ennek kell alárendelni az 
intézkedéseket és a döntéseket. Az egészségügy működőképességének fenntartásához 
nyilvánvalóan a megfelelő számú és szakértelmű személyzetre, valamint a megfelelő 
számú és minőségű védőeszközökre és berendezésekre van szükség. Ez utóbbiról 
történő gondoskodás, legalábbis, ami a külföldi beszerzéseket illeti, ránk hárult. Ez 
normál esetben egy szimpla egészségügyi szakmai kérdés lenne, lett volna, de a 
körülmények nem voltak normálisak, a helyzet ugyanis úgy nézett ki, hogy az 
egészségügyi védekezés sikeréhez szükséges védőeszközöket a világon alapvetően 
egyetlen helyen gyártották, és mindenki onnan és azt akart vásárolni. Ennek nyomán 
aztán a piaci körülmények nem léteztek. Tehát amit a közgazdaság-tudományi 
egyetemen tanultunk, és kiválóan le lehet vezetni, hogy a kereslet és a kínálat görbéje 
valahol elmetszi egymást a Descartes-féle koordináta-rendszerben, és ahol ezt elvégzi, 
ott ki is jelöli az árat. Ez a fajta normalitás teljes mértékben eltűnt. Gyakorlatilag vérre 
menő küzdelem, szabad rablás zajlott, a különböző országok, vállalatok által megbízott 
ügynökökön, több ország által és több vállalat által megbízott ügynökökön és 
kereskedőkön keresztül, különböző állami, diplomáciai csatornákon keresztül kellett 
küzdeni azért, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű védőeszköz rendelkezésre 
álljon. 

Láthattuk, hogy ennek a világjárványnak a váratlansága, az ebből fakadó 
felkészületlenség a legnagyobb, legerősebb és leggazdagabb országokat is megrángatta, 
hiszen a G7-es országok soraiba tartozó nyugat- és dél-európai országok is kerültek 
abba a helyzetbe, hogy az egészségügyi ellátórendszerük nem tudta maradéktalanul 
ellátni a megbetegedő, megfertőződő embereket. 

Érdekes volt látni, ahogyan az egész világ Kínában állt sorba, a Kínát minden 
fronton hangosan támadó, kritizáló és a Kínával valamifajta pragmatikus 
együttműködésre törekvő országokat kommunistázó és folyamatosan bíráló országok 
és vállalatok ott tolakodtak a sor elején, hogy ők vásárolhassanak elsőként kínai 
védőeszközöket. Végül is többszöri diplomáciai egyeztetéseket, folyamatos 
tárgyalásokat követően sikerült azt elérnünk, hogy több mint 100 millió maszkot, 
körülbelül 60 millió védőruházati eszközt, a mai napig összesen 4,8 millió favipiravir 
hatóanyagú gyógyszert és valamivel több mint 16 ezer lélegeztetőgépet tudtunk 
vásárolni, amelynek nyomán elmondhatjuk, hogy ellentétben a legnagyobb, legerősebb 
és leggazdagabb országok egyikével-másikával, Magyarországon ellátatlanul beteg 
nem maradt, Magyarországon a védekezéshez szükséges eszközök rendelkezésre álltak, 
amiatt ellátatlan beteg az egészségügyi rendszerben nem maradt. 
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Azt kell itt elmondanom, hogy a keleti nyitás politikáját 2010-ben kezdtük el. 
Emlékezhetünk az akkori bírálatokra. Csak találgatni tudok, de azt meg nem érdemes, 
hogy mi lett volna akkor, hogyha nem lett volna egy pragmatikus, kölcsönös tiszteletre 
alapuló viszonyunk vagy kapcsolatrendszerünk a Kínai Népköztársasággal a jelenlegi 
helyzetben. 185 repülőgépnyi védekezéshez szükséges eszközt szállítottunk egyébként 
Kínából Magyarországra ez alatt az időszak alatt. 

Én azt gondolom, hogy a járvánnyal szembeni eredményes küzdelem nem ér 
véget ott, hogy a szükséges beszerzéseket végrehajtjuk, hanem le kell vonni a vonatkozó 
következtetéseket is. Három ilyet tudnék itt mondani az egészségügyi beszerzések 
kapcsán. Először is mindkét irányba, keleti és nyugati irányba is érdemes jó és 
pragmatikus kapcsolatokat fenntartani a külpolitikának. A második, hogy az az ország, 
amely gyártási kapacitással rendelkezik, sokkal kevésbé védtelen. Magyarországon már 
létrejött a maszkok és a világ élvonalába tartozó minőségű lélegeztetőgépek 
gyártásához szükséges kapacitás. És fontos az is, hogy legyen egy-egy országnak 
szállítási kapacitása. Ezért a kormány döntése alapján egy teherszállító repülőgépet 
vásároltunk, egy Airbus típusút, összesen 57,5 millió dollárért. A gép megérkezett, a 
tulajdonjogot átírták, most már a magyar állam a tulajdonosa ennek a repülőgépnek. 
Ez október 18-a óta itt van, a hatósági vizsgálatokat december 11-én, tehát most 
pénteken, holnap fogják befejezni. Az operátori szerződés aláírását a jövő héten meg 
fogjuk ejteni, és a karbantartási szerződést is kitárgyaltuk. Tehát lesz a magyar 
államnak egy légi teherszállításra alkalmas repülőgépe, amelyet nyilvánvalóan, amikor 
nincs rá szükségünk, akkor az üzemeltetés keretében szolgáltatási tevékenységre 
használunk, amikor pedig rendkívüli vagy bármilyen helyzetben az államnak szüksége 
van szállítókapacitásra, teherszállítási kapacitásra, akkor nem kell a piac szereplőihez 
vagy másokhoz fordulnunk, és nem leszünk rájuk utalva. 

Az is világos azonban, hogy a világjárványra a megoldást az oltást jelenti. 
Oltásokat fejlesztenek, oltóanyagokat fejlesztenek tőlünk keletre és nyugatra is. 
Nekünk, akik a kormányban dolgozunk, az a kötelességünk, hogy biztosítsuk a magyar 
emberek számára, hogy a lehető leggyorsabban, a lehető legkorábban, tehát minél 
előbb biztonságos oltóanyaghoz jussanak. Az is világos, hogy mivel nagyon sok pénzről 
van szó, beindult a gyógyszeripari lobbi. Úgy látom, hogy bizonyos politikusok nem 
tudtak kivergődni ennek a lobbinak a hálózatából.  

Én azt gondolom, és nem kizárólag belpolitikára gondolok természetesen, tehát 
senki ne értse félre, és ne is vegye magára, az oltóanyag nyilvánvalóan nem lehet sem 
politikai, sem ideológiai kérdés. Magyarországon a szabályok egyértelműek, világosan 
rendelkeznek arról, hogy ki, milyen körülmények között, milyen feltételek alapján 
engedélyezheti egy vakcina magyarországi használatát, magyarul, vannak hatóságaink 
a jogszabályoknak megfelelően, amelyek eldöntik, hogy egy vakcina alkalmas-e arra, 
hogy beoltsuk vele a magyar embereket, vagy nem. Én azt sajnálom, hogy az elmúlt 
időszakban magyar szakemberek tekintélyének, szakértelmének megkérdőjelezése 
történt meg. Én azt gondolom, hogy nyugodtan bízhatunk azokban a 
szakembereinkben, akik akár az OGYÉI-ben, akár a Nemzeti Népegészségügyi 
Központban, akár az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban dolgoznak. 

Szeretnék tájékoztatást adni önöknek a jelenleg zajló vakcinafejlesztésekről. 
Tőlünk nyugatra öt projekt fut. Ebből az öt projektből a kormány 17,5 millió adag 
vakcinát kötött le. Alapvetően közös az oltóanyagokban, hogy kétszeri beadás 
szükséges egy személynél. Tehát amikor azt vizsgáljuk, hogy ez hány személy oltására 
alkalmas, akkor kettővel kell osztanunk. 

A Pfizer tart legelőrébb az engedélyezési folyamatban. Legkésőbb, szeretném 
aláhúzni, legkésőbb december 30-ára kell hogy befejezze az Európai 
Gyógyszerügynökség az engedélyezési eljárást. A brüsszeli egészségügyi főigazgatóság 
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azt kérte a tagállamoktól, hogy az év utolsó napjaiban álljanak készen a központi 
engedély tagállami elfogadására, tehát az esztendő végéig itt az engedély megszülethet. 
Az egy másik kérdés, hogy tegnap megjelent egy amerikai elnöki döntés, amelynek 
értelmében az amerikai háttérrel rendelkező vakcinafejlesztésekből származó 
oltóanyagot először az Egyesült Államokban kell értékesíteni. Ezzel egybecseng az, 
hogy az uniós állandó képviselők november 18-ai ülésén az Európai Bizottság 
egészségügyi főigazgatója arról adott tájékoztatást, hogy a Pfizer oltóanyaga esetén 
jelentős a kockázata annak, hogy a készleteket először az Egyesült Államok számára 
adják el, és csak utána értékesítenek Európa irányába. 

Az is világos, tegnap este beszéltem Boris Johnson brit miniszterelnökkel, és ő 
is arról beszélt nekem, vagy azt mondta, amit már olvashattunk az újságokban, hogy a 
britek előbb kaptak vakcinát, mint az Európai Unió. A vakcinák december 2-án 
megérkeztek Nagy-Britanniába. Ez talán annak köszönhető, hogy július 20-án 
szerződést kötöttek a Pfizerrel, az Európai Unió meg november 11-én kötött szerződést 
a Pfizerrel, tehát némi fáziskésés itt azért volt sajnos az Európai Unió részéről. 

A Moderna nevű vállalat oltóanyagának engedélyezése legelőbb január 12-én 
történhet meg. Tehát a Pfizer és a Moderna az a két vállalat, amely benyújtotta az 
engedély megszerzésére vonatkozó kérelmet, ebből aztán az fakad definíciószerűen, 
hogy a másik három európai vagy európai részvétellel zajló projekt ennél időrendben 
hátrébb van. 

Ami a kínai vakcinát illeti, szeretném önöknek elmondani, hogy Kínában három 
gyártóval állunk kapcsolatban, közülük egy állami, két pedig magánvállalat. A 
megállapodás alapján a héten megkapjuk a kínai oltóanyagok dokumentációját. Ez a 
dokumentáció szükséges ahhoz, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet eldöntse, hogy a vakcina elég biztonságos-e ahhoz, hogy az 
Európai Unió területén belül Magyarországon alkalmazható-e. Az OGYÉI vizsgálatát 
követően a Nemzeti Népegészségügyi Központ a konkrétan szállítandó mennyiség 
vizsgálatát végzi el. 

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az egyik magántulajdonban lévő 
vállalat, amelyről beszéltem, a tegnapi nap folyamán a teljeskörű dokumentációját 
megküldte az általa gyártott oltóanyagnak, az OGYÉI ezt vizsgálja, az állami 
tulajdonban lévő kínai vállalat ígérete szerint pedig ezen a héten megkapjuk a 
teljeskörű dokumentációt. Ennek vizsgálatát, valamint a független labor vizsgálatának 
figyelembevételét követően születhet meg a döntés a vakcina magyarországi 
engedélyezéséről. Amennyiben az pozitív, akkor pedig a konkrét vásárlásról szóló 
szerződést fogjuk megkötni. Ennek a tárgyalását párhuzamosan futtatjuk, hogy 
amennyiben pozitív a szakemberek döntése, ne akkor kelljen elkezdeni tárgyalni, 
hanem akkor tudjunk szerződni, és a vakcina importját minél gyorsabban el tudjuk 
végezni.  

Az Oroszországban zajló fejlesztés kapcsán azt tudom önöknek mondani, hogy 
az orosz egészségügyi miniszter két hete itt járt, vele személyesen állapodtam meg 
arról, hogy a magyar járványügyi szakemberek és orvosok a hátunk mögött hagyott 
múlt héten kimehettek Moszkvába és Vlagyimir megyébe, ahol végigjárhatták azokat a 
laboratóriumokat és gyártóhelyszíneket, ahol a vakcina készül. A szakemberek azt 
mondták, hogy a lehető legfejlettebb technológiával és a lehető legmagasabb szintű 
szakértelemmel találkoztak. Ezt mondták a szakemberek, tehát nem politikusok, akik 
nyilván sokkal jobban értenek az egészségügyhöz saját maguk szerintem, ezt az 
egészségügyi szakemberek mondták, akik ott jártak.  

A mai nap folyamán most, magyar idő szerint, illetve nem most, majd, magyar 
idő szerint fél 10-től újabb videókonferencián zajlik majd egyeztetés. Itt a szűk 
keresztmetszet a gyártási kapacitás. Valószínűleg az orosz oltóanyag gyártása több 
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helyszínen fog megtörténni. Azt önök tudhatják, hogy Magyarország az első európai 
ország, amely kapott az orosz vakcinából mintát; a dokumentációt is megkaptuk annak 
érdekében, hogy a magyar szakemberek dönthessenek arról, hogy Magyarországon 
használható-e ez a vakcina. 

Szeretném aláhúzni azt is, hogy ezek a fejlesztési folyamatok nagyrészben a 
harmadik klinikai fázisban tartanak, azok lezárása nyilvánvalóan már egy sokkal 
előreláthatóbb, sokkal könnyebben felelősséggel vállalható menetrend felvázolását 
teszi majd lehetővé. De szeretném még egyszer mondani, hogy nekünk az a célunk, 
feladatunk és kötelességünk, hogy azt biztosítsuk, hogy a lehető leggyorsabban 
Magyarországra érkezzen a magyar, illetve európai szakemberek által, és itt nem 
feltétlenül „és”, hanem „vagy” kapcsolat van a két szereplő között, tehát amennyiben 
magyar vagy európai szakemberek úgy döntenek, hogy az adott vakcina biztonságosan 
használható, akkor Magyarországon hozzáférhető legyen. (Dudás Róbert megérkezik 
az ülésre.) 

Bocsánat, csak szeretném pontosítani. Tehát amennyiben a kínai vagy az orosz 
vakcina kap először engedélyt arra, hogy Magyarországon használható legyen, én nem 
tudok elképzelni a gazdasági érdekeltségen kívül olyan ellenérvet, amely mentén ennek 
használatát engedélyezés esetén ne kellene felkínálni a magyar embereknek. 

A kínai külügyminiszterrel is egyeztettem telefonon ebben a kérdésben, tehát 
politikai akadálya nem lehet és nem is lesz annak, hogy engedélyezés esetén 
Magyarországon is használjuk a kínai előállítású vakcinát. 

Végezetül a világjárvány gazdasági kihívásaira adott válaszokról szeretnék rövid 
tájékoztatást adni. Egy teljesen új világgazdasági korszak jött létre. Ebben az új 
világgazdasági korszakban a korábban a járvány miatt leépített kapacitások 
újraépülése azonos helyszínen egyáltalán nem automatizmus. Ennek megfelelően egy 
komoly verseny indult meg a globális gazdasági kapacitások újraelosztásáért. Ebbe a 
küzdelembe mi beneveztünk, és az eddigi eredmények alapján azt tudom mondani, 
hogy a nyertesek közé tartozunk.  

Úgy döntöttünk, hogy a segélyek helyett a munkalehetőség biztosítására 
helyezzük a hangsúlyt. Abban állapodtunk meg a magyar gazdaság szereplőivel, hogy 
amennyiben az elbocsátások elkerülése érdekében beruházásokat kell végrehajtaniuk, 
akkor azt a magyar állam részben finanszírozza. 1338 vállalat döntött az ezen 
programban való részvétel mellett. Ez az 1338 vállalat összesen 823,5 milliárd forintnyi 
beruházást hajt végre ezekben a hetekben és hónapokban, ezekhez a kormány 
336 milliárd forintnyi támogatást biztosít, és ezáltal 264 500 munkahely megvédése 
válik lehetővé. 

Azt is látni kell, hogy a világgazdaság új korszakában az egyik fontos tényező az, 
hogy a keletről érkező beruházások most már felveszik technológiai színvonalban és 
tőkeerőben is a versenyt a nyugatról érkező beruházásokkal. A tavalyi esztendőben 
fordult elő először az, hogy Magyarországra több beruházás érkezett keletről, mint 
nyugatról. 60 százaléka a beruházási értéknek keleti beruházóhoz volt köthető. Ezek a 
beruházások a lehető legmodernebb high-techet hozták Magyarországra, alapvetően az 
elektromosautó-iparhoz kapcsolódtak, és az összes létrejött új munkahely 40 százaléka 
ezen keleti beruházókhoz volt köthető. 

Szeretném elmondani önöknek azt is, hogy ezen keleti beruházásokért folytatott 
versenyben a legnagyobb vetélytársaink a nyugat-európai országok. Azok az országok, 
amelyek a lehető leghangosabban érvelnek különböző kínai vállalatok kitiltása mellett, 
ők azok, akikkel általában a shortlisteken versenyezni kell ezekért a beruházásokért. 
Tehát a képmutatással természetesen itt is találkozunk. 

Elnök úr utalt már rá, létrejött a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete, 
az úgynevezett RCEP, tehát a regionális átfogó gazdasági partnerségi megállapodás, 
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amely a délkelet-ázsiai országok, Japán, Korea és Kína együttműködésében jött létre, 
a valaha volt legnagyobb szabadkereskedelmi övezet a világon. Ez szerintem a világ 
nyugati felét is arra kellene hogy sarkallja, hogy valami hasonló létrehozásáról 
gondolkozzon, mert ha keleten sikerült egy nagy szabadkereskedelmi övezetet 
létrehozni, akkor azt gondolom, hogy ez nyugaton is kellene hogy sikerüljön. Sajnos, 
ha megnézzük, az Európai Unió által megkötött szabadkereskedelmi megállapodások 
nagyon lassan készültek el az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy az Amerikai 
Egyesült Államokkal is újra kellene gondolni a transzatlanti beruházási és gazdasági 
partnerségről szóló tárgyalások újrakezdését, mint ahogyan a Törökországgal 
korábban megkötött vámunió modernizálása, illetve a világ más nagy gazdaságaival 
kötendő szabadkereskedelmi megállapodások is kicsit előrébb kellene hogy kerüljenek 
a napirendünkön. 

Még arról is szeretném önöket tájékoztatni, hogy az Eximbanknál megindított, 
kifejezetten a világpiac szűkülése miatt nehezebb helyzetbe vagy kihívásokkal 
szembekerült vállalatok számára megindított hitelprogramra 878 vállalat jelentkezett 
eddig. Számukra 373 milliárd forintnyi hitel került biztosításra. 

Végezetül, az elnök úr a felvezetőjében, amit az elején hallhattunk, felvetett négy 
olyan kérdést, amelyre már most szeretnék reagálni, hogyha ez így munkamódszer 
szempontjából az elnök úrnak megfelel. 

Kárpátalja tekintetében azt tudom önöknek mondani, hogy dacára mindenfajta 
korábbi ígérgetésnek meg állítólagos békülési szándéknak, Ukrajnában a kormányzati 
politika magas szintjén, illetve fókuszában van továbbra is a magyarok fenyegetése, a 
magyar nemzeti közösség folyamatos nyomás alatt tartása. Elfogadhatatlan az, hogy 
ukrán különleges erők a titkosszolgálat utasítására a kárpátaljai magyarok politikai 
képviseletét ellátó párt székházát elfoglalják, vagy elfoglalják a párt elnökének saját 
otthonát, vagy elfoglalják a gazdaságfejlesztési irodát, vagy éppen elfoglalják a 
Kárpátaljai Magyar Főiskolát. Az egyetemi szabadságra oly érzékeny nyugat-európai 
barátaink valahogy a fegyveres elfoglalást nem tekintik olyan kockázatnak ezek szerint, 
amely ellen fel kellene szólalniuk, mint ahogy nem szólaltak föl persze akkor sem, 
amikor a KMKSZ irodáját felrobbantották néhány hónappal ezelőtt, emlékezhetnek rá.  

Az év végén kerültek sorra azok a multilaterális külügyminiszteri egyeztetések, 
mint a NATO, az Európa Tanács, az EBESZ vagy éppen az Európai Unió 
külügyminiszteri tanácsülései, ezeken mind-mind felvetettem ezt a témát. Kértem a 
szolidaritást, kértem azt, hogy egy EU- vagy NATO-tagország, EU- és NATO-tagország 
nemzeti kisebbségét, ha megtámadja egy ezen integrációkon kívüli ország, akkor talán 
ki kellene állni mellettünk. Ez egészen odáig jutott, hogy a horvát külügyminiszter 
jelezte a velünk való szolidaritását; a nemzetközi intézmények valahogy nem siettek. 
Az EBESZ speciális megfigyelő misszióját kezdeményeztük, hogy Kárpátaljára is 
menjen el és legyen jelen. Ezt sikerült elérnünk. Majd közölték, hogy jó, de a magyar 
nemzeti közösség képviselőivel semmiképpen sem kívánnak kapcsolatba lépni. Ezek 
után beszéltem az albán miniszterelnökkel, aki az EBESZ soros elnökségi pozícióját 
betöltő országot vezeti, aztán az ő közbenjárására végül nagy kegyesen ezek a 
nemzetközi bürokraták odáig mentek, hogy a magyar nemzeti közösség képviselőivel 
is hajlandóak voltak találkozni.  

Szégyenteljesnek tartom nemcsak az ukrán hatóságok műveleteit, hanem 
szégyenteljesnek tartom azt, hogy a nemzetközi közösség elfordítja a fejét ilyen 
esetekben. Az Európai Unióban rendszeresen, amikor több ezer kilométerre 
valamilyen emberi jogi aktivisták vélt sérelmei jönnek elő, akkor azonnal kétórás 
határidővel álláspontokat meg közös dokumentumokat meg nyilatkozatokat kell 
elfogadni, és hogyha az ember azt mondja, hogy talán erre egy kicsit több időre lenne 
szükség, akkor mindjárt európaiatlan, így meg, hogy az Európai Unió 
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tőszomszédságában történnek ilyen botrányos, szégyenteljes események, nem érzik 
úgy ezek az integrációk, illetve nemzetközi közösségek, hogy meg kellene szólalni.  

De természetesen a kárpátaljai magyarok számíthatnak továbbra is 
Magyarországra. Szándékosan nem a magyar kormányt mondom, mert ez egy olyan 
kérdés, amelyben a magyar parlamentben kialakult egy olyan konszenzus, amelyhez 
foghatóra az elmúlt 10-11 esztendőben nem emlékezem. Egyúttal köszönöm a magyar 
parlament valamennyi képviselőjének a kormányzati politika és igazából a kárpátaljai 
magyarság támogatását. 

Ami a román választásokat illeti, szerintem itt az idő és a hely, hogy gratuláljunk 
újra az RMDSZ-nek és gratuláljunk az erdélyi és székelyföldi magyaroknak ahhoz a 
szerepléshez, amit felmutattak a romániai parlamenti választáson. Victor Ponta és 
Băsescu elnök pártja kiesett a román parlamentből, viszont egy szélsőséges párt 
kifejezetten jó eredményt ért el. Nem akarnék nyilvánvalóan most véleményt mondani 
a lehetséges koalíciókötési alternatívákról, mert nem volna helyes, azt bízzuk a 
románokra, de azt gondolom, hogy ennek a pártnak a viszonylagos jó szereplését 
eredményezhette az is, hogy a tradicionális román pártok az eddigieknél jóval kevésbé 
alkalmazták az úgynevezett magyar kártyát a választási kampány során. Így nyílt egy 
tér a magyarokkal szembeni szégyenteljes gyűlöletnek és uszításnak, és ezt a politikai 
teret egy párt betöltötte. Most ezt nem feltétlen külügyminiszteri minőségben, hanem 
mint politikai érdekességekről történő beszélgetés keretében mondom, mert, azt 
hiszem, hogy ahogyan mi sem szeretjük azt, hogyha a magyar belpolitikát minősítgetik 
külföldről, bár ez megtörténik, de nem volna helyes, hogyha mi is ebbe a csapdába 
lépnénk.  

Ugyanakkor azt gondolom, hogy amennyiben ennek a pártnak a részéről 
immáron hivatalos parlamenti pártként a magyarokat fenyegető szólamok, tettek vagy 
csak szavak jelennek meg, akkor a lehető leghatározottabban fel kell majd lépnünk a 
nemzetközi szervezetek irányába, még akkor is, ha nem dédelgetünk az előbb 
elmondottak alapján naiv illúziókat az esetleges fellépésük hevességéről és 
hatékonyságáról. 

Ami a visegrádi együttműködést illeti, azt tudom önöknek mondani, hogy a 
visegrádi együttműködés továbbra is az Európai Unió legerősebb és leghatékonyabb 
szövetsége. Persze minden olyan ügyben, ahol adott esetben különböző álláspontot 
képviselünk, ott gyorsan mindenki megkongatja a vészharangokat, és elmondja, hogy 
a V4-nek vége van. Négy országról beszélünk, négy szuverén országról, amelyek 
álláspontjai vagy megközelítései bizonyos kérdésekben szerintem teljesen természetes, 
hogy eltérhetnek egymástól. A lényeg az, hogy a mindenki számára legfontosabb 
kérdésekben aztán legyen egyetértés, és azt az álláspontot képviseljük közösen, ha 
pedig ez nem megy, akkor tartsuk kölcsönösen tiszteletben egymás különböző 
álláspontját. Szerintem ez a kulturált nemzetközi politikának az alapja; persze ez is sok 
esetben azért hiányzik. 

Végezetül az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban, bár nem az 
integrációs bizottság ülésén vagyunk, de szerintem annyit az elnök úr megenged 
nekem, hogy elmondjak, hogy továbbra is fontosnak tartom, hogy leszámoljunk azzal 
a régi kontextussal, amely szerint az európai uniós források a nyugat-európai barátaink 
jófejségének lennének az eredményei. Ez nem így van. Az európai uniós források 
nekünk, magyaroknak is járnak, mert a mi gazdasági teljesítményünk is hozzájárul az 
Európai Unió gazdasági teljesítményéhez. Amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, 
vállaltuk, hogy megnyitjuk a piacainkat, ennek nyomán a piacainkon a nyugat-európai 
országok vállalatai hangsúlyosan vannak jelen, ami természetesen jó, hiszen 
munkahelyeket hoznak létre. Azonban látni kell azt is, hogy az Európai Bizottság saját 
értékelése szerint a közép-európai országokba juttatott uniós források 70 százaléka 
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kerül vissza gazdasági szereplőkön keresztül Nyugat-Európába. Így tehát azt állítani, 
hogy itt valamifajta könyöradományokról lenne szó, minimum nem korrekt. Éppen 
ezért az, hogy az európai uniós források felhasználhatóságát valaki, valahol, valamilyen 
szempontok alapján politikai, ideológiai döntéssel megvétózhassa, már úgy értem, 
hogy dönthessen róla negatívan, vagy megakadályozhassa, egész egyszerűen 
elfogadhatatlan. 

Szeretném jelezni azt is, hogy a vétóemelés egy jog, az európai szerződésekben 
rögzített jog; Magyarország és Lengyelország ezzel a joggal élt. Azok, akik nagyon 
érzékenyek a jogállamiságra, keresték azokat az utakat, hogy az európai szerződéseket 
megkerülve, a konszenzus kötelességét megkerülve valamifajta többségi döntést 
hozzanak létre egy olyan kérdésben, amelyben az európai szerződések konszenzust 
írnak elő. Tehát ennyit a hitelességről, amikor a jogállamiságról történő aggódásról 
beszélünk. 

Az a megállapodás, amely remélhetőleg a mai európai uniós tanácsi ülésen 
leüttetik - már úgy értem, hogy leütik, tehát, hogy elfogadják -, az egy olyan 
megállapodás, amely biztosítja számunkra azt, hogy politikai, ideológiai alapon 
Magyarországtól forrásokat nem lehet elvenni, nem lehet elvenni forrásokat azért, 
mert, mondjuk, illegális bevándorlókat nem vagyunk hajlandók befogadni. Azokból 
pedig sajnos lesz sok, mármint a jelöltekből az Európai Unió irányába, tekintettel arra, 
hogy az Európai Unió fejlesztéspolitikai biztosa hétfőn fanfárok közepette számolt be 
arról, hogy megállapodott 79 afrikai, csendes-óceáni és karibi országgal arról, hogy 
létrejön a 20 éve megkötött migrációs megállapodás, a cotonoui megállapodás újabb 
verziója, a post Cotonou, ami a globális migrációs kompakttal versenyképes módon 
dicsőíti a migrációt, mint az emberi történelem valaha előfordult legnagyszerűbb 
jelenségét. Tehát erre kell számítani a jövőben is európai migrációs politika 
szempontjából. 

Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, és állok a képviselőtársaim 
rendelkezésére természetesen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Tisztelt Bizottság! Mesterházy alelnök 

úr jelentkezett. Sokan jelentkeztek, ezért mindenkitől rövid hozzászólást szeretnék 
kérni, hogy miniszter úr tudjon válaszolni. Az ellenzéki képviselőtársaimnak mondom, 
hogy 1 óra 40 perc a legkésőbbi, tehát 9.40-kor el kell indulnia a miniszter úrnak. 
Mesterházy alelnök úr! 

 

Kérdések, hozzászólások 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elnök 
úr, mindig ilyenkor zavarban vagyok, hiszen egy képviselő egész évben arra készül, 
hogy év végén egyszer a minisztertől személyesen kérdezhessen egy nyilvános 
bizottsági ülésen, és akkor mindig úgy kezdjük ezeket a bizottsági meghallgatásokat, 
hogy hát, most akkor vegyük már tudomásul, hogy 1 óra 40 perc vagy 1 óra 27 perc áll 
rendelkezésre. Ez korábban másképpen volt, és miniszter úr is részese volt azoknak a 
miniszteri meghallgatásoknak, amikor joggal háborodtak föl, hogy 3-4 óra után mi már 
azt mondtuk, amikor kormányon voltunk, hogy most már hadd menjünk mi is el, mert 
van más dolgunk is. De úgy látom, hogy azért továbbfejlesztették ezt a dolgot, és nem 
állnak ilyen hosszan a rendelkezésünkre. 

Miniszter úr említette, hogy nem az Európai integrációs bizottság ülésén 
vagyunk. Hozzáteszem, nem is a Népjóléti bizottság ülésén vagyunk. Tehát nagyon 
érdekes volt végighallgatni, hogy a védekezést egyébként az EMMI hogyan kellene hogy 
megszervezze, hogyan kellene hogy beszerezze ezeket az eszközöket, és mit kellene 
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hogy csináljon. Én azt sajnálattal tapasztaltam, hogy most már a Külügyminisztérium 
is Kásler miniszter úr helyett dolgozik. De kicsit kevesebb talán ebből több lett volna, 
hiszen a 35 perces előadásból talán 30 perc arról szólt, hogy hány maszkot vettünk, 
hány lélegeztetőgépet, és milyen fantasztikusan szerezzük be a vakcinákat. Ez egy 
másik bizottságnak egészen biztosan hosszas témája lehetett volna, és talán feladatban 
sem a Külügyminisztériumhoz tartozna. 

Emellett lehetett volna beszélni a magyar határon túli helyzetről. Itt részben, ha 
jól értettem, kérdésre válaszolva miniszter úr ezt érintette. Engem is érdekelne majd, 
talán Ukrajnát hagyjuk, Kárpátalját hagyjuk, hiszen erről beszélt miniszter úr, de van 
egy másik javaslatom, azt mindjárt elmondanám. Lehetett volna kicsit az EU-ról is 
beszélni szélesebb kontextusban, hogy mi történik az Európai Unióban, miért 
történnek ezek a dolgok.  

Nem tudom, Biden tisztázta-e már magát, miniszter úr, tehát jelezte-e már 
önnek, hogy akkor mi van a fiával, és milyen korrupciós botrányokba keveredtek. Tehát 
egy ilyen apró változás az Európai Unión kívül az USA-ban, ahol egy új elnök van, ami 
meghatározza egyébként a külpolitikát sok szempontból. A gazdaságból is lehetett 
volna talán más fókuszt is mondani, mint azt, hogy hol hány szerződést kötöttünk. És 
nem utolsó sorban a NATO-ban egy stratégiai tervezés zajlik, a NATO 2030, ami 
szintén a biztonságpolitikai mozgásterét meghatározza a szövetségnek. 

Ezt csak azért akartam mondani, hogy lett volna egy-két olyan másik téma is, 
ami engem mint külügyi bizottsági tagot jobban érdekelt volna, mint az, hogy hány 
maszkot vásároltunk. 

A határon túli magyarokkal kapcsolatban egy kérdésem lenne. Felvetődött-e az 
a magyar kormány részéről, hogy esetleg az RMDSZ-szel, hiszen miniszter úr is 
kampányolt Erdélyben, és tényleg érdemes gratulálni az RMDSZ-nek, és bízom benne, 
hogy valóban kormányzati tényező is lesz az RMDSZ, de ha ez így van, akkor itt adódik 
egy eléggé nagy lehetőség az RMDSZ számára, ugyanis több olyan magyar ember, 
székely ember is van börtönben Romániában, akiket, legalábbis a mi megítélésünk 
szerint, ártatlanul börtönöztek be. De ha jól értem, akkor Bajkai képviselő úr is 
többször tartott sajtótájékoztatót például Szőcs Zoltán és Beke István érdekében. Az az 
ötlet felmerült-e, hogy esetleg az RMDSZ a koalíciókötés feltételeinek tegye azt, hogy 
elnöki kegyelemmel szabaduljanak ezek az emberek, és karácsonyra, erre a szép 
ünnepre hazaérhessenek ezek a székely fiatalok? Tehát, magyarul, hogy most a 
koalíciós egyeztetés során, ha abban egyetértünk, hogy itt koncepciós eljárások vagy 
mondvacsinált okból történő bebörtönzéseknek lehetünk a tanúi, ez mindig 
politikailag motivált, akkor érdemes lenne, akkor itt a lehetőség az RMDSZ előtt arra, 
hogy politikai asztalra tegye fel ezeket a kérdéseket: a koalíciós megállapodás egyik 
pontja lehetne az, hogy tessék szabadon engedni azokat az embereket, akiket jogtalanul 
vagy politikai okokból börtönöztek be, éppen most ezt a két embert hadd említsem, 
Szőcs Zoltánt és Beke Istvánt, hisz ez akkor azt jelenti, hogy elnöki kegyelemmel 24 
órán belül otthon lehetnek Romániában is. 

A másik, hogy a Szájer-ügyet kikerülte miniszter úr, pedig az is egy érdekes 
fejlemény volt itt az elmúlt napokban. Most nem azt szeretném elemezni, félreértés ne 
essék, hogy egy szál zokniban, egy droggal teli hátizsákkal hogyan menekül valaki véres 
kézzel egy ereszcsatornán, ez is már megérne egy misét, de sokkal inkább az érdekelne, 
hogy az Információs Hivatal hogyan működik, mert legutóbb a Kaleta-ügynél 
hallgattuk azt meg, hogy az Információs Hivatalnak semmilyen dolga nem volt, és 
mindent fantasztikusan jól csinált, csak volt egy diplomata, aki konkrétan 19 ezer 
gyermekpornográf felvételt tartott a hivatali számítógépén. Akkor én meghallgattam 
Czukor főigazgató úrtól, hogy nincs itt semmi látnivaló, ők fantasztikusan jól 



15 

dolgoznak, és amúgy is már elmondták egy zárt ülésen, amit gondolnak, miért nem 
olvasom el a bizottsági jelentést. Jelentem, elolvastam, abban sem volt semmi.  

Tehát hogyan működik ez az Információs Hivatal, hogy hol egy pedofil 
nagykövetről nem tudunk semmit sem, hol egy kábítószerrel rohangáló, meztelen 
fideszes képviselőről nem tudunk semmit sem, aki drogos orgiákba jár? Azért 
mégiscsak zsarolhatóvá teszik ezeket az embereket, főleg úgy, hogyha nem írja ki a 
Facebookjára azt, hogy ő egyébként meleg, és drogos orgiákra szokott járni. Tehát ez 
mégis egy picit azért, hogy mondjam, a figyelmét szerintem fölhívja mindenkinek, aki 
zsarolásra vagy információszerzésre akar használni ilyen kettős életeket.  

Tehát, magyarul, mit csinál az IH? Az új vezetés kapott-e esetleg feladatot? 
Tervezi-e a kormány például, hogy átvilágítsák az európai parlamenti képviselőket? 
Ebben a bizottságban mindenki olyan személy ül, akit átvilágított az 
Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági szempontból, mi sok külföldivel 
találkozunk, van értelme neki természetesen. Azt gondolom, hogy ennél a nem nagy 
létszámú EU-s csapatnál is megérné ezt törvényi szinten rendezni. 

A másik. Az Európai Unió kapcsán nem nagyon beszélt miniszter úr arról, itt az 
EU-s vétót részben érintette, de azért elég sok minden történik a Néppárt környékén, 
ami meghatározza a magyar kormány lehetőségeit is, hiszen most éppen Deutsch 
Tamást akarják kizárni az Európai Néppártból, vagy éppen… Nem tudom, arról mi a 
véleménye, hogy Weber, az önök párttársa azt mondta valamelyik nap, hogy nincs 
olyan, hogy nemzeti szuverenitás. Tehát mi zajlik ott abban a közegben, amely a 
legerősebb frakciója az Európai Uniónak? Tehát nem mindegy, hogy ki hogyan látja, és 
nem mindegy, hogy ott milyen pozícióval rendelkezik a magyar kormánypárt, hiszen 
ez a hatékonyságát is meghatározhatja.  

Amit már kérdeztem, csak így említés szintjén, nehogy elfelejtse miniszter úr, 
hogy Biden tisztázta-e már magát, és hogyan várunk arra, hogy ilyen kampányszereplés 
után hogyan fogjuk ezeket a mondatokat adott esetben majd helyre tenni a 
Washingtonnal való kapcsolatok kialakítása során. 

A következő az lenne, hogy az újságírók listázása hogyan áll, tehát hány újságírót 
listáztak azóta. Most sokat nem tudnak menni külföldre, úgyhogy valószínűleg ez a 
működés most kevésbé érdekes a nagykövetségek számára. De ez pontosan mit 
jelentett, miniszter úr, hogy miért kellett az újságírókat listázni, kiket listáztak, és mit 
csináltak utána ezzel az információval? Hiszen azt, hogy mi jelenik meg a sajtóban, a 
nagykövetség sajtóattaséja meg tudja nézni másnap vagy aznap, tehát ahhoz nem kell 
tudni, hogy egy újságíró hol járt, mit csinált, és kivel tartott kapcsolatot. 

És ha már a lélegeztetőgépekről ennyit beszélt miniszter úr, akkor az érdekelne, 
hogy mindegyik lélegeztetőgép működik-e, tehát kipróbálták-e, hogy ezek a 
lélegeztetőgépek mind működnek, mert ha nem működnek, akkor vissza kell őket 
küldeni, mert akkor kicserélik garanciában, gondolom. Tehát tudjuk-e, hogy ez a 
16 ezer lélegeztetőgép működik, hiszen ön, látom, szakértője ennek a témának. 

A másik pedig, hogy az ár hogyan alakult, ugyanis az látszik, hogy most már 
utólag, amikor látjuk ezeket a beszerzéseket, akkor lehet, hogy mi ezt a csatát 
megnyertük, de úgy nyertük meg, hogy néha ötvenszeres áron vásároltunk egy-egy 
lélegeztetőgépet, ami magyar adófizetői forintokból eléggé nagy összegnek tűnik.  

A másik, hogy hogyan határozták azt meg, hogy hány darab lélegeztetőgépet kell 
megvásárolni, mert én jártam utána elég sokat, hogy milyen modellek voltak arra, hogy 
Magyarországon mennyi lélegeztetőgépre van szükség. Én addig jutottam el, de ebben 
nekem korlátosak az eszközeim, hogy a legrosszabb esetben 8 ezer lélegeztetőgépre lett 
volna szüksége bizonyos matematikai modell szerint Magyarországnak. Ehhez képest 
16 ezerről beszélt miniszter úr. Azt mondom, még egy 10-20 százalékos rátartásnál - 
mégis, kínai termékekről van szó, hátha nem működik rendesen - elfogadható, de a 
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duplája talán soknak tűnik. Tehát lehet, hogy erre van egy egyszerű válasz, hogy miért 
kellett 16 ezer darabot pont, miért nem 18 ezret, miért nem 12 ezret. Tehát hogyan 
alakult ki ez a darabszám? És az árban a portyázóknak, akiket elküldött a 
miniszterelnök a világba, leginkább Kínába, volt egy olyan mondás, hogy van teteje az 
árnak, vagy csak úgy mentek egyszerűen, hogy mindegy, mennyibe kerül, ígérjetek, 
amit akartok, és bármilyen áron megvásároljuk? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr a NATO-közgyűlés elnöke, azért elég sok 

ülést kellett vezetnie, amikor bizonyos időkeretek adottak voltak, és úgy emlékszem, 
hogy saját maga is bevezette a 3 perces időkorlátot meg az 1 perces időkorlátot. 
(Mesterházy Attila: 400 fős testületben, igen.) Tehát én még egyszer meg szeretném 
kérni képviselőtársaimat, hogy próbáljuk betartani az időkereteket, tekintettel arra, 
hogy a miniszter úrnak váratlan külföldi út miatt el kell majd utaznia. Tehát rövid 
hozzászólásokat kérek. (Mesterházy Attila: Még kérdés a végén.) Mesterházy alelnök 
után Balla alelnök úr. 

 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Két dolgot 

szeretnék. Először is egy gyors köszönetet, hiszen a járványügyi védekezésnek volt egy 
nagyon fontos második része is, a gazdaságvédelmi akcióterv, a gazdaságvédelmi 
intézkedések. Ez például a saját térségemben vagy Nógrád megyében alapvetően azt 
jelentette, hogy a Külügyminisztériumon keresztül - hiszen az Innovációs 
Minisztériumnak is voltak különböző keretei támogatásokra - mintegy 30 milliárdnyi 
fejlesztéshez járult hozzá a kormány, és ez azt jelenti, hogy közel 6 milliárd, több mint 
6 milliárd forintnyi támogatást adtak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 
összességében mintegy 4300-4500 munkahelyet biztosítanak a megyében. Úgyhogy 
ezért nagy köszönet a kormánynak és a miniszter úrnak is, aki több esetben is 
személyesen volt jelen ezeken az átadórendezvényeken, és ez egy nagyon fontos 
megerősítése volt annak, hogy ezek a vállalkozások számíthatnak Magyarországra és a 
magyar kormányra. Ezt is nagyon szépen köszönöm. 

Azt is köszönjük, hogy a járványügyi helyzet okozta különböző határ menti 
döntésekben a minisztérium és miniszter úr személyesen adott segítséget a határ két 
oldalán élő, elsősorban a két oldalán ingázó embereknek, részben magyaroknak, 
részben a mi térségünkben szlovák állampolgároknak arra, hogy minél könnyebben át 
tudják járni a határt annak érdekében, hogy munkába járhassanak vagy a lakóhelyükre 
eljussanak a munkaidő után. Ezt nagyon szépen köszönjük. 

A kérdésem igazából arra vonatkozna, hogy látszódik-e az, hogy ’21-ben 
folytatódhat-e, vagy kell-e hogy folytatódjon egy olyan támogatási rendszer, amellyel 
továbbra is segíteni kell azokat a vállalkozásokat, hogy részben munkahelyet tartsanak 
meg, vagy alapvetően előre tudjanak menni, és, mondjuk, munkahelyteremtésen 
keresztül, illetve kapacitásbővítésen keresztül, fejlesztésen keresztül megerősítsék 
azokat az álláshelyeket, munkahelyeket, amelyekre az ország különböző régióiban azért 
nagy szükség van, és gondolom, hogy a jövőben is fognak különböző cégek erre 
segítséget várni. Tehát a kérdés az, hogy látszódik-e ez már most, hogy jövőre is szükség 
lesz-e egy hasonló programra. Köszönöm. 

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

Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm először is a részletes beszámolóját. Első kérdésemre 
már meg is adta a választ, mert én is a kárpátaljai magyar nemzeti közösséggel 
szembeni atrocitásra szerettem volna először is rákérdezni, és kifejezni valóban azt a 
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minden parlamenti párt frakciója számára biztosított támogatást, hogy itt minden 
lépést meg kell tenni annak érdekében, akár a nemzetközi fórumokon, akár az 
Ukrajnával kapcsolatos bilaterális tárgyalásokon, amely ezekkel a XXI. századhoz 
teljesen méltatlan támadásokkal szemben határozottan fellép. 

A második kérdésem pedig nyilvánvalóan Mesterházy alelnök úrhoz 
kapcsolódóan az európai uniós vétóhoz, illetve az egész európai uniós 
tárgyalássorozathoz kapcsolódik. Mi kezdettől fogva azt mondtuk, hogy a jog uralma 
egy európai uniós konzervatív alapérték, és ha minden tagállam számára azonos 
feltételrendszerrel és, mondjuk úgy, azonos monitoringrendszerrel történik egy 
felmérés, akkor azt nyilvánvalóan támogatni kell, hiszen ez az európai uniós 
alapszerződésekben szereplő egyik kötelességünk. A jelenlegi német elnökség által 
beterjesztett kompromisszumban ez szerepel, csak időben el van kicsit tolva az 
érvényre jutása. Ez egy tipikus európai uniós kompromisszum, mindenki hazamegy, és 
győzelmet hirdet, itt is látjuk a Fidesz részéről ezt a győzelmi hirdetést. Én azt 
gondolom, hogy ez egy fontos előrelépés, és a jog uralma minden európai uniós 
tagállamban rendkívül fontos lenne, és ennek a monitoringozása is rendkívül fontos. 

Két új kérdésem is volna. Az egyik a belarusz helyzetre vonatkozik, hiszen annak 
idején, még nyáron, amikor a belarusz helyzet erősen elfajult a választás után, akkor az 
én kezdeményezésemre, és ismételten megköszönöm elnök úr rugalmasságát ez 
ügyben, tudtunk erről tárgyalni, és egy olyan állásfoglalást is a Külügyminisztérium 
számára megfogalmazni nagy egyetértésben a Külügyi bizottságban, amely igenis a 
belarusz néppel történő szolidaritásunkat is kifejezte, és azt, hogy megvan a joga a 
belarusz népnek, hogy tisztességes, kiegyensúlyozott és fair médiahelyzetben - ez 
Magyarországon sem lenne rossz egyébként - megválassza a saját vezetőit. Én 
szeretném itt miniszter úr tájékoztatását kérni arról hogy a belarusz helyzetet jelenleg 
hogyan ítéli meg a magyar küldiplomácia, és miben tudunk segíteni a belarusz 
ellenzéknek. 

Az utolsó gondolatom, kérdésem pedig a magyar-osztrák részen lévő 
határátkelésekkel, különösen az ingázókkal kapcsolatos felvetés volna, különös 
tekintettel a soproni régióban, ami számomra kiemelten fontos. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Juhász Hajnalka! 
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr, a szót. Külügyminiszter úr, én valóban nagyon gyors kérdést fogok feltenni. Az 
illegális migráció vonatkozásában nemzetközi szinten is nagyon komoly híre van 
Magyarországnak a megelőzés vonatkozásában, hiszen a humanitárius segítségnyújtás 
és a nemzetközi fejlesztési együttműködés a valós válasz az illegális migráció 
leküzdésére. Ezt nemcsak politikusként gondolom így, hanem nemzetközi jogászként 
is. Magyarország csatlakozott a vallásszabadság, a vallásgyakorlás szabadságának 
nemzetközi szövetségéhez, ami egy óriási diplomáciai lépés. Az lenne miniszter úrhoz 
a kérdésem, hogy az elkövetkezendő Európa Tanács- és V4-elnökségünk során hogyan 
kívánjuk megjelenteni ezt a rendkívüli pozitív és fontos üzenetet. Nagyon szépen 
köszönöm. 

 
ELNÖK: Gurmai Zita képviselő asszony! 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Külügyminiszter úr, 

aki a saját bőrén is tapasztalta a koronavírust, pontosan tudja, hogy gyakorlatilag 
senkit nem kímél, sem fiatalt, sem időset, és nyilvánvaló, hogy ez ügyben az ember egy 
kicsit másképp áll az ügyhöz, amikor maga is megtapasztal egy ilyen nem várt 
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betegséget, illetve azt gondolom, az egész közösséget arra késztette, hogy végig kell 
gondolni, hogy hogyan csinál dolgokat másképpen.  

Néhány konkrét dolog. Az egyik nyilván, hogy az RMDSZ 6 százaléka egy remek 
eredmény. Azt gondolom, hogy lehetett volna még egy pici tartalék. 

A másik az, hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy talán azért is lehetett 
sikeres ez a szélsőséges párt a maga 9 százalékával, hiszen a pártvezető maga is egy 
500 ezres Facebook-oldalt kezel, tehát azért ez nem feltétlen jellemző a politikusokra. 
Ez az egyik. 

A másik, hogy nagyon szigorúan megtiltották azt, hogy templomba járjanak. Ez 
egy rendkívül vallásos nép, és azt mondani, hogy ne menj templomba, de egyébként 
menj el szavazni, szerintem ebben volt némi zavar, ha szabad ebben az én személyes 
véleményemet elmondani. Szerintem még lehetett volna egy pici tartalék az RMDSZ-
nél, de ezt csak csöndesen megjegyzem. 

Az lenne a kérdésem, külügyminiszter úr, hogy egy mainál hatékonyabb közös 
uniós kül- és védelmi politika kialakítását, amely egyébként erősíti az egyes 
tagországok nemzeti érdekének sikeres érvényesítését, el tudja-e képzelni, hogyan ítéli 
meg. Ez lenne az egyik. 

Beszélt a visegrádi négyek közös fellépéséről. Én ezt úgy érzékeltem, hogy azért 
ez elmaradt az elmúlt időszakban az Unión belül. Miniszter úr azt mondta, hogy azért 
ez egy sikeres együttműködés. Itt most az a kérdés, hogy az elmúlt időszak után valóban 
továbbra is ugyanilyen sikeresnek tartja-e. 

A másik. Lehetségesnek tartja-e, hogy Szlovákiával meg lehet végre állapodni a 
magyar kisebbséget ma is sújtó és igen hátrányosan érintő anyanyelv- és állampolgári 
törvény eltörléséről, illetve legalábbis enyhítéséről, mert szerintem, ha olyan 
hatékonyan lépnének föl esetleg, mint Ukrajna esetében, akkor ez mindenféleképpen 
izgalmas lenne. 

A másik. Annak ellenére, hogy elmondta, hogy Ukrajnával a helyzet 
meglehetősen aggasztó, már a kapcsolatokat illetően, van-e bármi esély arra, hogy 
érdemi tárgyalások kezdődjenek az oktatási törvény módosítására, vagy továbbra is 
holtponton vannak az ügyek, tehát hogy bármi esélyt lát-e esetleg miniszter úr? Én 
ennyit szerettem volna. 

A másik pedig az, hogy ön volt az egyetlen olyan miniszter, aki a koronavírus-
járvány alatt rendszeresen beszámolt. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos 
dolog volt, ezt mindenképpen köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga Szimeon szószóló! 
 
VARGA SZIMEON nemzetiségi szószóló: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Egy rövid kérdést tennék föl. A tegnapi napon fogadta a 
miniszter úr Nikolova miniszterelnök-helyettes asszonyt, aki a turisztikáért is felel 
Bulgáriában, itt szó esett gazdasági együttműködésről, a Déli Áramlat kiépítéséről, és 
ezután Nikolova miniszterelnök-helyettes asszony ellátogatott a bolgár közösséghez. 
Ott tárgyalást folytattunk vele, és ismertettük vele azon elképzelésünket, hogy terveink 
szerint egy bolgárkertész-útvonal és egy bolgárkertész-múzeum létrehozásában 
segédkezne nekünk. Ő támogatásáról biztosított a tekintetben, hogy megvizsgálja ezt a 
lehetőséget. Mivel a bolgárkertészek azért Bulgáriából, a régi fővárosból, Veliko 
Tarnavóból jöttek ide Magyarországra Románián keresztül, Óbesenyő-Bánát-Vingán, 
úgy akár Budapest-Szentes-Szeged környékére, az lenne a kérdésem, hogy a 
minisztérium támogatná-e esetleg egy ilyen bolgárkertész-útvonal turisztikai 
létrehozásának kezdeményezését a bolgár közösség részéről. Köszönöm. 
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ELNÖK: Nacsa Lőrinc képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen, miniszer úr. Köszönjük szépen a 

beszámolót. Mesterházy képviselő úr utalt arra, hogy az ő idejükben 4-5 órás miniszteri 
meghallgatások voltak. Hát, mi a mennyiség helyett a minőségre törekszünk, ez biztos, 
hogy különbözik bennünk. (Mesterházy Attila: Hála istennek!)  

Én szeretném azért kifejezni a köszönetemet a külügy munkatársai, illetve a 
diplomaták munkájáért mind az első, mind a második hullám idején, hiszen a 
repatriálás során, a beszerzések során és a különböző olyan tevékenységek során, 
amikor szükség volt a külügyi szakértelemre és a diplomaták munkájára, akkor helyt 
álltak, úgyhogy miniszter úron keresztül is köszönjük nekik a munkájukat. 

Egy gyors rövid kérdést intéznék Afrikával kapcsolatban, hiszen miniszter úr is 
többször nevezte a jövő kontinensének. Én ezzel egyetértek, minden nagyobb gazdaság 
jelen van az afrikai országokban. Migráció és biztonság szempontjából is kiemelten 
fontos az afrikai kontinens fejlesztése és a jó kapcsolat kiépítése. Mi várható itt a 
jövőben? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Zsigmond Barna képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is 

szeretném megköszönni miniszter úrnak a beszámolót.  
Annyi észrevételem lenne, Mesterházy képviselő úr itt Biden elnök urat 

emlegette. Mai hír az, hogy Hunter Biden ellen ügyészségi vizsgálat indul. Tehát azt 
gondolom, hogy van alapja annak, hogy időnként szóvá teszünk olyan jogsértéseket, 
például Ukrajna vonatkozásában, amelyek később, úgy tűnik, hogy relevánsak az 
amerikai hatóságok szempontjából is. (Mesterházy Attila: Nem ítélték el.)  

Az RMDSZ szerepvállalása kapcsán egy észrevételem. Köszönöm Gurmai 
Zitának is az észrevételét, bár nem értek vele egyet. Azt gondolom, hogy mindent 
megtett az RMDSZ a választási siker érdekében, és a magyar kormányzati szereplők is, 
miniszter úr is aktívan részt vett a kampányban, és kiemelt jelentősége van annak a 
gazdaságfejlesztési tervnek, amelyet miniszterhelyettes úr koordinál az erdélyi 
gazdaság helyreállítása érdekében is.  

Egyébként elismeréssel vagyok Gurmai Zita tevékenysége vonatkozásában az 
Európa Tanácsban, keményen kiáll a magyar kisebbségek elleni jogsértések ellen, és 
köszönjük ezúton is a kiállását, bár azt gondolom, hogy a szövetségeseiket, a DK-t vagy 
a Momentumot kérdőre lehetne vonni akár az RMDSZ kapcsán is, hogy miért 
kampányolnak a baloldal egyes pártjai más pártok mellett, és miért nem az RMDSZ-re 
való szavazásra buzdítanak. De szerintem ezt önök családon belül, koalíciós 
partnereiken belül kell megbeszéljék. Nem lehet egy könnyű beszélgetés. 

A listázás vonatkozásában valóban fontos lenne megvizsgálni, mert van olyan 
európai parlamenti képviselő, aki listázással foglalkozott, nem az újságírók 
listázásával, hanem más típusú listázással. Azt gondolom, hogy teljesen 
elfogadhatatlan az a típusú listázás, amit az egyik baloldali európai parlamenti 
képviselő követett el az elmúlt időszakban. 

Lenne egy kérdésem miniszter úrhoz. Magyarország mindent megtesz Szerbia 
uniós csatlakozása érdekében. Hogy látja miniszter úr, Szerbia uniós csatlakozása hogy 
áll ebben a tekintetben? Mikor válhat valóra? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Elsőkörös hozzászólás van-e még? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

akkor Mesterházy képviselő úr. (Mesterházy Attila: Meg akartam várni miniszter 
úrnak…) Jó, rendben, köszönöm. 
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Tisztelt Miniszter Úr! Én szinte minden kérdésemre választ kaptam miniszter 
úrtól, de azt hiszem, hogy az a téma valóban némi figyelmet még érdemel, hogy mi lesz 
Amerikával, és milyen irányba fog menni a világ. Itt Charles Michel elnök úr a múlt 
héten nyilvánosságra hozta az EU-amerikai kapcsolatokra vonatkozó stratégiai 
koncepcióját, a New Dealt, és talán a mai költségvetési téma, ami egyébként nem 
szerepel az EIT napirendjén, erre szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, tehát 
nem szerepel a napirenden a fő téma, de a főtéma, ami a napirenden szerepel, viszont 
éppen az amerikai kapcsolatok, tehát az EU-amerikai kapcsolatok. Ezzel kapcsolatban 
elkészültek már a következtetések tervezetei is. Az lenne a kérdésem, miniszter úr, hogy 
támogatjuk-e ezt az álláspontot. Én nagyon fontosnak tartom azt a jelzését, amit 
egyébként már érintett, hogy a szabadkereskedelmi vonatkozásban újra kellene indulni 
Európa és Amerika között Azt hiszem, hogy ez egy fontos kijelentés volt. 

A másik, amiről pedig szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 
együttműködve a Külügyminisztériummal, az Európa Tanács irányában is 
megindultunk, a Parlamenti Közgyűlés irányába, és főtitkár asszonnyal is tudtommal 
miniszter úr kezdeményezte a kapcsolatfelvételt, és a közgyűlés elnökének is mint a 
magyar delegáció vezetője levelet írok a kárpátaljai kérdésben, és kifejezem az 
álláspontunkat, amelynek az a lényege, hogy elfogadhatatlan, hogy kommandósok 
alakítsák a kárpátaljai magyarság sorsát, jövőjét. Az is megdöbbentő, hogy ezen 
intézkedések alapvető jogállami normákat nem vesznek figyelembe, tehát vádlottá 
minősítik immáron a KMKSZ elnökét, olyanfajta megelőlegezett állítások hangzanak 
el a titkosszolgálat részéről, hogy hazaárulást követett el a KMKSZ elnöke, illetőleg a 
Kárpátaljai Magyar Szövetség. Tehát egy egészen szürreális jogi helyzet állt elő. Azt 
gondolom, hogy Európa tanácsi vonatkozásban ez hosszú évek összehasonlításában 
egy teljesen egyedülálló és ennek megfelelően elfogadhatatlan helyzet. Tehát Rik 
Daems közgyűlési elnöknek a mai napon levelet fogok küldeni az Európa tanácsi 
magyar delegáció vezetőjeként, erről szeretném a jelenlévőket tájékoztatni. 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor megadnám a szót miniszter úrnak. 
Parancsoljon! 

Szijjártó Péter reflexiója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A határon túli magyarok kapcsán szeretném önöknek 
mondani azt, hogy mi azt gondoljuk, hogy a kormány nemzetpolitikáját az a hozzáállás 
kell hogy meghatározza, hogy megkérdezzük a határon túl élő magyar közösséget, hogy 
mire van szükségük, és azt a lehető leginkább és legjobban teljesíteni próbáljuk. És 
amikor ezt a kérdést tettük fel, akkor azt a választ kaptuk, hogy erősítsük meg ezeket a 
közösségeket gazdaságilag, és ennek megfelelően gazdaságfejlesztési programokat 
hajtottunk, hajtunk végre a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Székelyföldön, a 
Vajdaságban, valamint a Horvátországban és a Szlovéniában élő magyar nemzeti 
közösség is részese ennek, és ezeken a gazdaságfejlesztési programokon keresztül az 
elmúlt időszakban több mint 100 milliárd forintnyi fejlesztés jött létre ezeken a határon 
túli magyarlakta területeken.  

Vannak olyan szomszédos országok, amelyek felismerték, hogy ez nekik is jó, 
hiszen ezek a fejlesztések a szomszédos országok területein jöttek létre, ott növelik az 
adófizetést, ott csökkentik a munkanélküliséget; és jó nekünk is természetesen, hiszen 
a magyar nemzeti közösség erősödik. Vannak olyan szomszédos országok amelyekkel 
sikerült eljutnunk odáig, hogy úgy tekintünk a magyar nemzeti közösségre, mint egy 
összekötő kapocs, mint egy erőforrás, de sajnos még mindig vannak olyan szomszédos 
országok, amelyek ettől eltérőképpen gondolkodnak. 
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Egyetértek Gurmai Zita képviselő asszony megfigyelésével, annál is inkább, 
mivel az RMDSZ is ezt mondta, már nem a saját eredményükre vonatkozót, hanem azt, 
hogy a templomok, a piacok, az iskolák bezárása olyan típusú haragot és dühöt váltott 
ki az emberekből, hogy azt mondták, hogy hát, ha ide nem mehetünk, akkor választani 
miért menjünk. Ennek nyomán, ha jól emlékszem, akkor talán a rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak legalacsonyabb választási részvétele volt Romániában. Persze minden 
eredménynél van jobb, de szerintem az RMDSZ dicséretet érdemel azért, hogy ezen 
kontextus közepette is képes volt a magyarok mozgósítására… (Dr. Gurmai Zita 
közbeszól.) Így van, egyetértünk szerintem, tehát nincs vitánk ebből a szempontból 
sem. Tehát a magyar közösség körében egy picivel fölötte volt a részvételi arány az 
országos részvételi aránynak. 

Tisztelettel tájékoztatom önöket, hogy minden tőlünk telhetőt, politikai és 
konzuli eszközöket is beleértve, megtettünk és a jövőben is meg fogunk tenni Szőcs 
Zoltán és Beke István szabadon engedése érdekében, de Szőcs Zoltán esetében egy 
bíróság most első fokon helyt adott a szabadlábra helyezési kérelemnek. Sajnos ez nem 
az első eset, ezután általában az szokott történni, és bár ne legyen most így, hogy a 
másodfokú bíróság az ügyészség fellebbezésére megsemmisíti ezt az ítéletet, és ezzel 
ellentétes ítéletet hoz. Beke István esetében is így volt ez. Még egyszer mondom, 
természetesen politikai és konzuli eszközöket mind-mind bevetünk, az RMDSZ-szel 
folyamatos egyeztetésben vagyunk, Kelemen Hunorral folyamatosan tartom a 
kapcsolatot ebben az ügyben. Alapvetően az alapján járok el, amit ő helyesnek ítél.  

Azt szeretném kérni, hogy ha az ellenzéki pártoknak is van adott esetben 
kapcsolatrendszere a saját testvérpárti rendszerükön belül Romániában - néha ennek 
elég látványos megnyilvánulásai vannak -, akkor legyenek kedvesek ők is ebben az 
ügyben közbenjárni. 

Még a kárpátaljai magyarok kapcsán szeretném mondani azt, hogy az ukrán 
részről folyamatos hárítás az, amivel szembesülünk. Ha lélegezgetőgépet viszünk 
kampányban, akkor többen is sorakoznak az állami tisztségviselők közül, hogy 
odajöjjenek átvenni; amikor érdemi kérdésekről beszélnénk, akkor meg vagy változik 
a programjuk, vagy meghallgatják, és elmennek, de érdemi reakciót mind a mai napig 
nem kaptunk, holott Kárpátaljáról a helyi hatóságok egyébként sokszor inkább nálunk 
jelentkeznek segítségért, semmint, hogy a kijevi központi kormányzathoz mennének, 
és ez nemzetiségtől teljesen független kérdés. Iskolák, szociális, egyházi, kulturális 
intézmények, egészségügyi intézmények működtetéséből kivesszük a részünket 
természetesen, hiszen fontos, hogy a határ túloldalán is ellátatlan ember ne maradjon. 

A visegrádi együttműködéssel kapcsolatban szeretném tájékoztatni önöket arról 
még egyszer, hogy mi a kölcsönös tisztelet alapjára helyezzük a visegrádi 
együttműködést. Természetesnek tartjuk, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben 
nem értünk egyet, ugyanakkor nem bíráljuk egymást a különböző álláspontokért. Most 
is megbeszéltük természetesen, miniszterelnöki szinten is megbeszélték, hogy itt a 
költségvetés ügyében nem feltétlen egyező álláspontot képviselünk a kondicionalitás 
körülményei vonatkozásában. Ez semmilyen mértékben nem rontja, miért rontaná, a 
kapcsolatainkat. 

Ami az Európai Unió bővítését illeti, tisztelt képviselő úr, mi az Európai Unió 
nyugat-balkáni bővítését jelentős mértékben szeretnénk felgyorsítani. Kicsit az 
amerikaiakhoz kötődő kérdés, hogy az amerikaiak által vezetett, illetve dominált 
integráció sajnos, vagy nem sajnos, sikeresebb a nyugat-balkáni integráció 
tekintetében, mert a NATO 3:0-ra vezet: három nyugat-balkáni országot a NATO már 
felvett, az Európai Unió még egyet sem. Rendkívül lassú továbbra is a csatlakozási 
folyamat. A bővítési biztosunk sikerrel vitte át azt a szemléletet, hogy a csatlakozási 



22 

tárgyalási fejezeteket ne egyesével kelljen megnyitni, hanem klaszterenként, 
ugyanakkor ezekhez is egyetértésre van szükség a tagállamok részéről.  

Vannak tagállamok, amelyek egyszerűen vagy nem értik, vagy nem akarják 
érteni, vagy egyszerűen ellenzik az Európai Unió Nyugat-Balkán irányú bővítését. Mi 
azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak legalább annyira szüksége van a szerbek 
tagságára, mint fordítva. A nyugat-balkáni béke, biztonság, stabilitás, kiszámíthatóság 
az Európai Unió gazdasági és biztonsági érdeke egyúttal, azonban sajnos egyelőre 
annyira futotta, hogy mindig siránkoznak a kollégák azon, hogy fú, hát az oroszok, a 
törökök, a katariak, a marslakók, meg nem tudom én, kicsodák már milyen komoly 
befolyásra tettek szert a Nyugat-Balkánon. Az a helyzet, hogy egy olyan versenyben 
nem lehet nyerni, amibe nem nevezünk be. Föl kell menni a pályára ahhoz, hogy legyen 
esélyünk a győzelemre. Tehát az Európai Unió déli, délkeleti irányú bővítését továbbra 
is a fókuszunkban fogjuk tartani. 

Az Afrikára vonatkozó kérdést szeretném összekapcsolni az illegális migrációra 
vonatkozó kérdéssel. Továbbra is azt gondoljuk, hogy Afrika a jövő kontinense, de 
szerintem ez csak akkor lesz igaz, hogyha Afrika számíthat azokra az emberekre, akikre 
építheti a gazdasági fellendülését és fejlődését. Ha Afrikából eljönnek azok, akik ott 
születnek, és ott laknak, akkor nem lesz, aki dolgozzon, nem lesz, aki modernizálja, 
fejlessze az afrikai országokat. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak is végre már 
nem azzal kellene foglalatoskodnia, hogy hogyan vonzzunk ide minél több embert 
Európán kívülről, hanem, ha valamit tenni akarunk, akkor segítsünk abban, hogy 
mindenki ott tudjon maradni, ahol lakik, és az ehhez szükséges biztonsági, politikai, 
gazdasági, szociális feltételeket teremtsük meg, vagy legalábbis járuljunk hozzá ezen 
feltételek megteremtéséhez. Tehát ez a post cotonoui megállapodás gyakorlatilag egy 
szót nem szól arról, hogy tagállami kompetenciák lennének migrációs kérdésekben, 
hogy ez egy biztonsági kérdés is, és hogy egyébként komoly egészségügyi kockázata van 
ma a migrációs hullámoknak, hiszen szerintem nagyon kevesen vannak ezekben a 
kontrollálatlan, tömeges, illegális hullámokban, akik az elmúlt 48 órából két negatív 
PCR-tesztet tudnának felmutatni. Tehát az egészségügyi kockázata ezeknek a 
hullámoknak a kulturális és biztonsági kockázattal szerintem már vetekedik. 

Sajnos az illegális migráció, illetve a migrációt kiváltó folyamatok mögött ott 
vannak a vallási üldözések is, a terrorizmussal együtt természetesen. Mára a 
kereszténység vált a világon a legüldözöttebb vallássá, ez nem lehet kérdés. A 
keresztény közösségek kapcsán többször szorgalmaztunk fellépést. Szerencsére Trump 
elnök adminisztrációja ebben a kérdésben érzékeny, és ezért aztán a nemzetközi 
szervezetekben megindultak bizonyos folyamatok. Van több olyan, viszonylag nagyobb 
ország is ma a világon, amelynek a kormányzata a keresztény közösségek nehéz 
helyzetét felismerte. Talán egyszer eljutunk oda is, hogy amikor az Európai Unió 
Külügyek Tanácsában felvetem egy közel-keleti vitában azt a kérdést, hogy álljunk ki a 
keresztény közösségekért, akkor maximum, amit hajlandóak mondani az ottani 
tisztségviselők, az, hogy vallási kisebbségek. Szerintem nekünk nem szabadna ilyen 
képmutatónak vagy - inkább azt mondom - ilyen gyávának lenni, mármint 
európaiaknak, hanem hozzánk, magyarokhoz hasonlóan nyíltan ki kellene állni, fel 
kellene emelni a hangunkat a keresztényüldözésekkel szemben. Ez egy fontos 
szempontja lesz majd az Európa tanácsi és a visegrádi elnökségünknek is. 
Természetesen visegrádi körben ez könnyebb, hiszen ott alapvetően ebben a kérdésben 
egyetértés van, meg egy olyan együttműködés, ahol ott vannak a lengyelek, nagyon 
azokat nem is kell magyarázni szerencsére. 

A bolgár közösséggel kapcsolatban szeretném mondani, hogy tegnap valóban 
kiváló megbeszélést folytattunk a bolgár miniszterelnök-helyettessel. A bolgár 
közösség számára biztosított éves költségvetési támogatást 2010 óta a négyszeresére 
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emeltük, több mint 2,5 milliárd forintot biztosítunk arra, hogy a bolgár önkormányzat 
egy új kulturális központba költözzön, és támogatom azt a kezdeményezést, amelyet a 
szószóló úr itt most felhozott. Magyarország és Bulgária között egy olyan 
kapcsolatrendszer van, amely nem jelenti akadályát semmifajta együttműködési 
formának. Ezért arra kérem önöket, a jövőben is tegyenek ilyen javaslatokat, és hogyha 
majd elmondja nekünk, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ez a javaslata 
életbe lépjen, akkor megtisztel minket, és természetesen segíteni is fogunk. 

Ami a határátkelés és az ingázás lehetőségét illeti, tavasszal is, akkor beszéltünk 
is a képviselő úrral személyesen is, tehát tavasszal is és most is figyeltünk arra, hogy a 
határon túl munkát vállaló vagy a határon túli, Magyarországon munkát vállaló 
emberek számára az ingázás lehetőségét biztosítsuk. Így van ez most is. Erről 
gyakorlatilag minden szomszédos országgal meg vagyunk állapodva. Ausztria és 
Magyarország között 17 határátkelőhely áll jelenleg nyitva, ezeken lehetséges az 
ingázók átjárása. Nem tervezünk ebben az ügyben szigorítást, tehát azok, akik a 
határon túlon dolgoznak, vagy onnan járnak át ide dolgozni, számukra továbbra is 
biztosítjuk az átjárás lehetőségét. És természetesen a jövőben is készen állok arra, 
tisztelt képviselő úr, hogyha nehézségeket érzékel a határátkelés kapcsán, vagy újabb 
átkelőhelyek megnyitását látja elengedhetetlenül szükségesnek, akkor, ahogy eddig is, 
most is állok majd a rendelkezésére. 

Ami a 2021-es gazdaságfejlesztést illeti, tisztelt alelnök úr, köszönöm az 
elismerő szavakat. Azt tudom önnek mondani, hogy az az 1338 vállalat, amely 
823,5 milliárd forintnyi beruházást vállalt, mind kivétel nélkül új gépeket, új 
technológiákat szerez be. Ezt láthatta ön is többször is, amikor együtt vettünk részt 
ilyen típusú rendezvényeken. Ezek a gépek, technológiák részben megérkeztek, részben 
érkeznek. Ez egy olyan kapacitásnövekedést fog biztosítani a magyar gazdaság 
számára, amelyből fakadó számok már a második negyedévben meg kell hogy 
jelenjenek. Ennek a tapasztalatait levonva fogunk tudni döntést hozni arról, tisztelt 
alelnök úr, hogy a jövő évben a normál menetrendben természetesen tovább üzemelő 
beruházásösztönzési rendszeren túl milyen, adott esetben rendkívüli támogatási 
formákat fogunk bevetni. 

Egy változásra szeretném felhívni az ön figyelmét, ha abban segítene, hogy a 
választókerületében működő vállalatok ezt tudják, azt megköszönném. A képzési 
támogatás rendszere átkerült a Külügyminisztériumhoz, egy nagyon egyszerű 
rendszer: az 5 millió euró beruházást végrehajtó vállalatok jogosultak arra, hogy a 
munkavállalóik technológiai, technikai képzéséhez, oktatásához személyenként 5 ezer 
eurónyi támogatást igényeljenek. Összességében 2 millió euró a maximum. Azt hiszem, 
hogy ez most, amikor új technológiák napról napra ütik fel vagy vetik fel a fejüket, vagy 
jönnek fel, akkor, hogy a munkavállalók készek és képesek legyenek az új technológiák 
szerinti jó teljesítményre, akkor az ilyen képzési támogatásoknak kiemelt a jelentősége. 

Ami az uniós vétót és a jog uralmát illeti, a jog uralmát természetesen mi is 
ugyanúgy egy nagyon fontos, talán konzervatív, úgy fogalmazott a képviselő úr, 
értéknek tartjuk. Szerintem inkább univerzális érték a jog uralma. Csak az a helyzet, 
hogy amit a jog uralma címszó alatt eddig Magyarország ellen végrehajtott támadások 
meg eljárások során tapasztaltunk, az minden volt, csak nem a jog uralmának 
érvényesítésére való törekvés, ez a probléma. Tehát itt gyakorlatilag zsarolás történt 
rendszeresen, politikai alapú zsarolás. Én magam számos ilyen vitában, tisztelt 
képviselő úr, részt vettem. Mindig, amikor a konkrétumokat kértem, akkor úgy 
alábbhagyott a vita, és visszatértünk a percepcióra. Ön is említett egy ilyet a 
sajtószabadság vonatkozásában a belarusz helyzettel párhuzamot vonva. Szerintem a 
képviselő sem tudja mondani olyan szegmensét a magyar médiának, televízió, rádió, 
napilapok, hetilapok, ahol ne a kormánnyal ellenséges médium lenne a piacvezető. 
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Nincs ilyen. Tehát amikor a magyar sajtó szabadságáról értekezünk, akkor szerintem 
érdemes ugyanúgy a tényeket figyelembe venni, mint amikor a többi ilyen típusú 
kérdést felvetik. 

A belarusz helyzet kapcsán azt tudom mondani önnek, tisztelt képviselő úr, hogy 
mi az európai uniós álláspontokat minden esetben támogattuk, így támogattuk a 
szankcióra vonatkozó javaslatokat is. Az persze más kérdés, hogy Belarusz a keleti 
partnerség részese, tehát a partnerség és a szankció egymáshoz fűződő viszonya most 
egy elég érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy fontos itt is kiállnunk a katolikus 
közösségek mellett. A katolikusok püspökét nem engedik vissza Beloruszba. Ezt én 
személyesen is jeleztem a belarusz kollegámnak, hogy kérek ebben közbenjárást. Nem 
akartam a balhékeltés szándékával ezt mondani, mert akkor biztosan nem érnénk el 
sikert, tehát diszkréten próbáltam ez ügyben közbenjárni. Arról tudom biztosítani a 
képviselő urat, hogy az Európai Unió közös politikájához lojálisak maradunk 
természetesen, és az Európai Unió döntéseit támogatjuk. Itt azt biztosan tudja 
képviselő úr, hogy egy komoly szankciós lista jött létre. Arról tudom önt tájékoztatni, 
hogy folyamatosak a megmozdulások alapvetően hétvégenként Minszkben és a többi 
nagyobb belarusz városban, amellyel szemben a központi kormányzat mindig jelentős 
mértékű erőket mozgósít.  

Tegnap volt a Nemzetbiztonsági bizottságban egy meghallgatás, ahol hasonló 
típusú kérdésekkel is találkoztam, mint amelyek itt most felmerültek. Mivel önök 
alapos tudással rendelkező képviselők a bizottságban, hadd ne feltételezzem önökről, 
hogy nem tudják, hogy a nemzetbiztonsági törvény hogyan rendelkezik, és hadd ne 
feltételezzem azt, hogy önök nem tudják, hogy a nemzetbiztonsági törvény mely 
titkosszolgálat számára milyen feladatokat ír elő, milyen feladatokat tesz lehetővé, és 
milyeneket nem. És hadd ne feltételezzem, hogy önök nem tudják azt, hogy a 
Magyarországról kiküldésre kerülő diplomaták nemzetbiztonsági ellenőrzését a 
törvény szerint nem az Információs Hivatal végzi, és hadd ne feltételezzem azt, hogy 
önök nem tudják, hogy a nemzetbiztonsági törvény alapján az Információs Hivatal a 
magyar külképviseletek elleni támadások elhárításáért felel. Az Európai Parlament és 
az európai parlamenti képviselők tevékenysége semmilyen módon nem tartozik a 
nemzetbiztonsági törvény alapján az Információs Hivatal működési hatálya alá. Ha ezt 
a törvényt megszegtük volna, akkor önök jogosan kérnék ezt most itt rajtam számon. 
De, még egyszer mondom, nem szeretném feltételezni, hogy önök nem ismerik ezeket 
a törvényeket.  

Azt, hogy politikai alapon önök milyen álláspontot fogalmaznak meg, én 
tiszteletben tartom, de az Információs Hivatalnak és az azt felügyelő miniszternek a 
vonatkozó törvények alapján kell eljárnia. Ha önök azt gondolják, hogy ezek a 
törvények nem helyesek, akkor önöknek joguk van mint parlamenti képviselők 
törvénymódosító javaslatokat előterjeszteni. A tegnapi nemzetbiztonsági bizottsági 
ülésen a bizottság elnöke jelezte, hogy ilyen típusú konzultációt szeretne elindítani. Mi 
a magunk részéről ebben természetesen szívesen részt veszünk. 

Ami Manfred Weber nyilatkozatát illeti, tisztelt alelnök úr, ön nyilvánvalóan 
tudja, hogy nekünk Manfred Weberrel számos ügyben van nagyon komoly vitánk. Sok 
esetben úgy látom, hogy az európai parlamenti szocialisták sokkal jobban 
együttműködnek vele, mint mi. A nemzeti szuverenitás nem létezésére vonatkozó 
nyilatkozatot pedig természetesen a lehető leghatározottabban visszautasítjuk. A 
nemzetközi vagy európai pártcsaládok vonatkozásában való aggodalmukat tisztelettel 
fogadjuk, de higgyék el, nincs rá ok.  

Ami a NATO-t illeti, tisztelt alelnök úr, szeretnék gratulálni az ön NATO 
parlamenti közgyűlési elnöki tevékenységéhez, és ezt most őszintén mondom. 
Szerintem nagyon fontos, hogy minél több nemzetközi szervezetben magyar 
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tisztségviselők töltsenek be fontos pozíciókat. Ön ezt a pozíciót jól töltötte be a hozzánk 
érkezett visszajelzések alapján. Örülünk annak, hogy az ottani képviseletünk nyomán 
egy kis támogatást tudtunk biztosítani az ön munkájához, és természetesen nemzetközi 
színtéren a jövőben is készen állunk az ilyen típusú együttműködésre, illetve annak 
folytatására. 

Az Egyesült Államokra vonatkozóan a következőt tudom mondani. Figyeltük 
természetesen szorosan a választásokat, figyeltük az azt kísérő vitákat, figyeltük az 
amerikai választási rendszer működésének megkérdőjelezésére vonatkozó politikai 
nyilatkozatokat, figyeltük az innovációkat is. Természetesen mi a kölcsönös tisztelet 
talaján állva kívánunk nemcsak az Egyesült Államok megválasztott elnökének, hanem 
mindenkihez közeledni a nemzetközi politikai térben. És ha ezzel a kölcsönös 
tisztelettel találkozunk, akkor természetesen azt gondolom, hogy kiváló lehetőség van 
a kapcsolatok további fejlesztésére. Az amerikai-magyar politikai, gazdasági és védelmi 
kapcsolatok most vannak az elmúlt évtizedeket figyelembe véve a csúcspontjukon. Mi 
készen állunk ennek a folytatására.  

Ugyanakkor a kölcsönös tisztelet jelének mi nehezen tudjuk be azt, amikor 
autoriter meg diktatórikus országként említik Magyarországot, vagy totalitárius 
államként. Tehát ilyenkor fellépünk, és felszólalunk, függetlenül attól, hogy ki tette ezt 
a típusú nyilatkozatot. Biztos vagyok benne, hogy ha önöknek lehetőségük lenne, akkor 
önök is mindig fellépnének Magyarország tekintélyének megvédése érdekében, és nem 
viselnék el, hogyha Magyarországot totalitárius, diktatórikus vagy autoriter államként 
állítanák be. Még egyszer mondom, a lehető legnagyobb tisztelettel vagyunk az 
amerikai nép iránt, természetesen az amerikai nép döntését, akármi is legyen vagy volt, 
elfogadjuk, és pontosan ezt várjuk el a tárgyalópartnerektől is, hogy mindig fogadják el 
azt, hogy a magyar emberek dönthetnek Magyarország jövőjéről, és lehet, hogy egy 
döntés nekik tetszik vagy nem, de ha az egy demokratikus választáson történt, akkor az 
egy demokratikus döntésnek kell hogy minősüljön. 

Végezetül pedig az egészségügyi eszközök beszerzése kapcsán, illetve nem végül, 
„végül 1’, aztán lesz egy „végül 2” is. Az egészségügyi eszközök beszerzése kapcsán azt 
tudom mondani, hogy lehet, hogy ez egy unalmas téma, de a magyar embereket ez 
szerintem érdekli. Ebben a helyzetben, ahogy elmondtam már az elején, de ha kell, 
megismétlem, nem voltak piaci viszonyok. Komoly diplomáciai feladat volt ezen 
eszközök beszerzése. Ha nem léptünk volna, nem tárgyaltunk volna, önök most jogosan 
kérnék itt rajtam számon akár másfél, akár négy, akár öt órában, hogy mi a fenét 
csináltunk, miért nem használtuk fel a diplomáciai kapcsolatokat, miért nem 
tárgyaltunk beszerzésekről.  

Azt tudom önöknek mondani, tisztelt képviselőtársaim, hogy minden országban 
ez volt, mindenhol politikai színtéren tárgyaltak, mert másként nem lehetett, másként 
nem működött. 

Még egyszer szeretném mondani, nem volt kereslet-kínálati görbe által 
elmetszett piaci ár. Tehát az, hogy mi minek a hányszorosa, ne haragudjon, de egy 
értelmetlen felvetés ebben az ügyben. Amikor országokhoz egymás repülőgépeire 
felrakott árukat rakták át az egyikről a másikra, és kobozták el egymástól, amikor a 
gyártósorok végénél ott állt sorban mindenki, hogy az elkészülő lélegeztetőgépet ki 
tudja először elkapni és elvinni, amikor az egész világ Kínában akart vásárolni, és a 
kereslet sokszázszorosa volt a kínálatnak, akkor a normál piaci mechanizmusok nem 
működtek. Ezt nyilvánvalóan önök is tudják. Értem én azt, hogy politikailag mást kell 
képviselni, de szerintem a lényeg az, hogy magyar ember ellátatlanul nem maradt.  

Mi mindig az erre a jogszabályok által felhatalmazott hatóságok és testületek 
által meghozott döntésekre hagyatkoztunk. Higgye el, ez nem úgy történt, hogy ültünk 
a Bem téren a Külügyminisztériumban, a hasunkra csaptunk, és azt mondtuk, hogy 
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16 600. Tehát ezt, gondolom, feltételezik önök is. Az operatív törzs, az operatív 
törzsben részt vevő hatóságok határozták meg tavasszal azokat a beszerzéseket, 
amelyeket mi végrehajtottunk. Voltak számítási modellek, amelyek a legrosszabb 
forgatókönyvekről szóltak. Én nem tudom, hogy tavasszal bármelyikünk is lehetett 
volna abban a helyzetben, hogy az akkoriban megalkotottnál megalapozottabb 
számításokat hajtson végre. Ezek a számítások úgy rendelkeztek, hogy ennyi 
lélegeztetőgépet kell beszerezni. Mi meg letárgyaltuk és beszereztük, mert nem az volt 
a dolgunk, hogy okoskodjunk, mert arra vannak nálunk hozzáértőbb és az ügyet, az 
egészségügyi folyamatokat jobban ismerő emberek. Ez volt a feladatszabás az arra 
illetékes testülettől, ezért mi azt természetesen végrehajtottuk, és hála istennek, 
sikerült elkerülnünk azokat a jeleneteket, amelyek egy-egy G7-es országban zajlottak, 
ahol azért haltak meg emberek, mert nem volt elég lélegeztetőgép. 

Végezetül pedig: a listázás nem a mi stílusunk. Volt olyan parlamenti képviselő, 
aki ezt szorgalmazta, ő legutóbb szocialista képviselővel írt, ha jól emlékszem, közös 
levelet. De a helyzet az, hogy nyilvános adatbázisokban megtalálhatók, hogy bizonyos 
érzékenyítési kurzusokon meg szakmai programokon kik hogyan vesznek részt Amikor 
mi kétoldalú kapcsolatokat építünk, akkor minden aspektust figyelembe veszünk, 
ösztöndíjprogramokat, milyen segítséget, milyen támogatást adunk egymásnak, 
milyen kérdésekben segítünk részt venni egymás országaiból származó fiataloknak 
vagy nem fiataloknak, teljesen nyilvános adatbázisokból megtalálhatóak ezek, tehát itt 
semmifajta komoly szellemi teljesítményre nem volt szükség. 

Végezetül pedig szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy ma fél 1 előtt 10 
perccel telefonon fogok beszélni az Európa Tanács főtitkárával, és jelezni fogom neki 
azt a problémát, amelyet érzékelünk a határon túli magyar nemzeti közösséggel 
szemben elkövetett cselekmények tekintetében Kárpátalján. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Gratulálok, miniszter úr, körbejártuk a világot, és azt hiszem, hogy 

nagyon sok témát lefedtünk. Izgalmas év van mögöttünk, és egy fontos év áll előttünk. 
Itt többen hangsúlyozták, hogy jön az Európa tanácsi elnökség, jön a visegrádi 
elnökségünk. Miniszter úr, számítunk a további együttműködésre. Jó egészséget 
kívánunk, és kellő bölcsességet ahhoz, hogy ezen a viharos tengeren eredményesen 
tudja navigálni a magyar diplomácia hajóját. Minden képviselőtársamnak, 
vendégeinknek, miniszter úrnak, államtitkár uraknak áldott karácsonyi ünnepeket 
kívánok. Köszönöm szépen a megjelenésüket. A napirendi pontot lezárom, és szabadon 
bocsátjuk miniszter urat. Köszönjük szépen, hogy itt volt. 

Egyebek 

A 2. napirendi pontunk az egyebek. Nagyon rövid bejelentésem van. December 
14-én, hétfőn, 10 órakor zárt ülés keretében hallgatjuk meg a három legfrissebb 
nagykövetjelöltet, és ez terveink szerint az utolsó ülésünk az év folyamán. Ezt követően 
pedig majd a Tisza Kálmán terem előterében minden bizottsági tagot szeretettel várunk 
egy rövid évzáró koccintásra, úgy készüljenek, tehát hétfőn 10 órakor találkozunk. 
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Az ülés berekesztése 

Egyéb bárki részéről? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, az ülést berekesztem. 
Viszontlátásra! 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 34 perc) 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


