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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Megállapítom a 
határozatképességünket. A napirendet megküldtem mindannyiuknak, nagy 
örömünkre szolgál, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter úr 
elfogadta a meghívásunkat. De mielőtt megadom neki a szót, azelőtt szavaznunk kell a 
napirendről. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadható a napirend. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Egyhangú igen.  

A napirendi pont keretében nagy tisztelettel köszöntjük miniszter urat, illetőleg 
Schaller-Baross Ernő európai parlamenti képviselő kollégánkat is. Köszöntjük őt, más 
alkalmakkor is szívesen várjuk, hiszen itt a Külügyi bizottságban az európai parlamenti 
képviselők igenis otthon vannak.  

A 2021. szeptemberi németországi parlamenti választások 
eredményének hatása az európai politikai térképre, lehetséges 
következményei V4-kontextusban és a német-magyar kapcsolatok 
jövőjére nézve 

Napirendi pontunk címe: a 2021. szeptemberi németországi parlamenti 
választások eredményének hatása az európai politikai térképre, lehetséges 
következményei V4-kontextusban és a német-magyar kapcsolatok jövőjére nézve. 
Amikor meghatároztuk ezt a mai időpontot, akkor abban bíztunk, hogy egy kicsit 
többet látunk már, de azért ne legyünk elégedetlenek, lássuk, hogy mit látunk már, 
hogy mi lesz Németországban, és ez hogyan fog hatni a kétoldalú kapcsolatainkra. Itt 
azért itt hangsúlyoztuk a V4-elnökségünket, illetőleg a V4-vonatkozást, mert az 
elnökségünk miatt egy extra felelősség is a vállunkon van. Megadom a szót miniszter 
úrnak, parancsoljon!  

Gulyás Gergely szóbeli bevezetője, tájékoztatója 

GULYÁS GERGELY, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egyrészt köszönöm szépen a meghívást, hiszen 
akárhogy tanulmányozom a Miniszterelnökség hatáskörét, külpolitikai feladatok 
nincsenek benne, de miután egy alkalommal korábban is, elnök úr meghívásának 
eleget téve, német-magyar relációról beszélhettünk, és örülve annak, hogy komolyabb 
sajtóérdeklődés sincsen, ezért még kötetlenebbül beszélgethetünk egymással.  

Valóban Magyarország számára nem mindegy az, hogy Európa legerősebb 
államának politikai viszonyai miként alakulnak, ráadásul sok szempontból a ’21. 
szeptemberi német Bundestag-választás újdonságokat hozott a német belpolitikában, 
és az is látható, hogy újdonságokat fog hozni az Európa-politikában, még akkor is, ha 
nagyon sok a bizonytalanság. 

Az első talán, ami mutatja a változások nagyságát, hogy Németországban a 
második világháború után a CDU/CSU-t egy frakciónak tekintve, hiszen egy frakcióban 
is vannak, hiába két párt, először fordul elő, hogy három párt vagy három frakció fog 
kormányt alkotni, aminek nagyon pragmatikus oka van: kettőnek nem lett volna 
többsége, kivéve, ha a nagykoalíciót folytatták volna. De, miután erre kölcsönösen nem 
volt meg a szándék, ezért a választások előtt is az volt látható, hogy mindenki a 
Zöldekkel és a liberálisokkal, mármint a két nagyobb párt - már a nagypártot itt is azért 
meg lehet kérdőjelezni, hiszen nem a korábban hagyományosan elért 38-40-45-50 
százalékos eredményekről beszélünk, hanem 24-25 százalékos eredményekről, de -, a 
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két nagyobb párt, az uniópártok, a CDU/CSU, illetve az SPD azért harcolt, hogy abba a 
helyzetbe kerülhessenek mint legnagyobb párt, hogy a liberálisokkal, illetve a 
Zöldekkel köthessenek koalíciót. Tehát a választások előtt azt lehetett mondani, hogy 
nagy valószínűséggel a koalíciós partnerek, kisebb koalíciós partnerek már megvoltak, 
az volt a kérdés, hogy ki lesz a nagyobb, és ebben a versenyfutásban, mintegy másfél 
százalékkal, 25,7 százalékkal a 24,1 ellenében a szociáldemokraták kerültek ki 
győztesen. Ebből következik, hogy a hárompárti koalíció - amit ott, ugye, csak 
közlekedési lámpának neveznek, mert a németek mindenre keresnek valamilyen 
színbeli azonosságot, és utána már ezen a néven futnak a politikai összefogások, ezért 
ez a hárompárti koalíció -, tehát a zöld-sárga, a liberálisok, illetve a piros, az SPD köt 
koalíciót, és a korábbi hamburgi főpolgármester, SPD-főtitkár Olaf Scholz vezetésével 
alakul majd meg a kormány.  

Hogy a kormány mikor alakul meg? Még a pártoknak jóvá kell hagyni a koalíciós 
megállapodást, de a mai tudásunk szerint, talán a december 6-ával kezdődő héten, ha 
a kancellárról tud szavazni a Bundestag, utána aznap még a kormány tagjainak 
kinevezése is megtörténik.  

A kormánylista nyilvános, tehát látjuk, hogy a pártok közötti megállapodás 
alapján kik fogják az egyes tárcákat vezetni, és azt tudjuk ennek alapján mondani, ami 
magyar szempontból a legfontosabb: az Európa-politika továbbra is leginkább a 
kancellári hivatalban marad majd, a külpolitikát pedig a Zöldek kancellárjelöltje, 
Baerbock fogja vezetni. Tehát zöld külügyminisztere lesz Németországnak. Ez nem 
előzmény nélküli, hiszen 1998-2005 között Joschka Fischer személyében már zöld és 
magyar külügyminisztere is volt Németországnak. Amit Annalena Baerbock nem 
mondhat el magáról, azt Joschka Fischer igen, hogy ő Magyarországon született, és 
hároméves volt, amikor Magyarországot elhagyták. 

Tehát ilyen jellegű kötődés nincsen, valószínűleg más szempontból is nagyobbak 
lesznek a különbözőségek, vagy már Európában is nagyobbak, de azt nyugodtan 
mondhatjuk, hogy a legnagyobb kérdések az Európa-politikában és a 
gazdaságpolitikában merülnek fel Németországban. A gazdaságpolitika sem 
érdektelen, hiszen ennek jó része is ma már Európa-politika, különösen abból a 
szempontból, hogy az adósságközösség vagy közös adósság kapcsán mi lesz a német 
kormány álláspontja, és ebben komoly viták vannak a koalíciós pártok között, egészen 
egyszerűen azért, mert alapvetően különböző az álláspontjuk. A liberálisok egy 
liberális, de inkább konzervatív gazdaságpolitika képviselői, akik az államadósság-
közösséget elutasítják, és miután a liberálisok elnöke, Lindner lesz az új 
pénzügyminiszter, ezért ezen a területen nyilván várhatóak viták, de a liberálisok 
előnyben vannak.  

Ez önmagában is azt jelenti, hogy a zöld céloknak, úgy gondolja az új kormány, 
ezért költségvetési korlátai kell hogy legyenek. A német társadalomban alapvető 
változások történtek az elmúlt három évtizedben, és ennek számtalan politikai 
következménye is van, de az biztos, hogy önmagában a klímacéloknak a jelentősége 
Németországban is nagyon fontos, azt látni, miután Európában a legfontosabb, és a 
vita csak azon zajlik, hogy ennek milyen költségvetési korlátai vannak, és különösen az 
egyébként is rendkívül erős német gazdaságra - gépiparra, autóiparra - milyen hatást 
gyakorol. Illetve a cél az volt az uniópártok időszakában mindig, és az FDP-nek is az a 
célja, hogy úgy kell a zöld célokat elérni, úgy kell a dízelautókat kivezetni, hogy a német 
gazdaság erre át tudjon állni, és ennek megfelelően fel tudjon készülni a 
környezetvédelem érdekében szükséges vagy szükségesnek tartott változtatásokra.  

Egyfelől tehát azt tudjuk mondani, hogy a pénzügypolitikában ha a miniszter 
személyéből indulunk ki, akkor kontinuitás várható, hogyha a koalíciós pártokból, 
akkor viták várhatóak.  
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Ami az Európa-politikát illeti, ott talán a mi szempontunkból legfontosabb 
kérdés a migráció témaköre. A migráció témakörében az első pártok közti 
megállapodás, ami gyakorlatilag ennek a „Sondierungs gespräche”-nek, tehát előzetes 
koalíciós megbeszélésnek a lezárásakor született dokumentum volt.  

Ott túl sok jó hír Magyarország számára nincsen, hiszen a 2015-ös német 
kormányzati állásponthoz látszik visszatérni a koalíciós álláspont, ami azt jelenti, hogy 
közös európai migrációs megoldásra van szükség, amiről meg tudjuk, hogy soha nem 
lesz, egész egyszerűen azért, mert feloldhatatlan ellentétek vannak migráció ügyében 
az uniós tagállamok között. Tehát úgy látszik, hogy azt a kört még az új kormánynak is 
meg kell futnia, amit az előző már megtanult 2015 után.  

Egyébként pedig társadalompolitikai kérdésekben nyilván egy világ választ el 
bennünket Németországtól, szerintem hál’ istennek; ebben már a magyar politikai 
pártok között is természetesen lehetnek viták.  

Azt látni kell, hogy már a német társadalom átalakult. 25 százaléka - minden 
negyedik ember - migrációs hátterű: vagy ő vagy legalább egyik szülője nem 
Németországban született, és azt is látni kell, hogy most mind genderkérdésekben, 
mind pedig az egyébként már korábban lehetővé tett azonos neműek házasságának 
ügyében még további választások várhatóak, amelyek mögött álló filozófiát egy világ 
választ el a magyar kormánypártok filozófiájától. 

De mielőtt bárki ellenzékben örülne ennek, ebbe ma jó eséllyel az is bele fog 
tartozni, hogy a 14 év fölötti gyermek szülői hozzájárulás nélkül, államilag támogatott 
átváltoztató műtétet igényelhet. Tehát ezért mondom, hogy óvatosan.  

Továbbra is a társadalompolitikában azt tudjuk mondani, hogy életszínvonal 
szempontjából a célkitűzés az, hogy jussunk el oda, ahol Nyugat-Európa van, a 
társadalompolitikában pedig a jó Isten óvjon meg attól hogy abba az irányba egy lépést 
is tegyünk. 

Ami még a magyar viszonylatban szerintem fontos, hogy a gazdaságpolitikai 
kapcsolatok kiválóak voltak az elmúlt években. A magyar külkereskedelemnek közel 30 
százaléka irányul Németországba. Ez olyan nagy szám, hogy még a nagyobb 
tartományoknak a teljesítménye önmagában is a legjobbak között lenne, ha önálló 
országként vennénk figyelembe. Ez Bajorországnál, Baden-Württembergnél 
egyértelműen így van, de még Észak-Rajna-Vesztfália is ebbe a körbe tartozik. 
Összességében pedig háromszor nagyobb a németekkel fennálló külkereskedelem, 
mint a második helyezettel. Tehát Magyarország számára nem mindegy, hogy 
Németország miképp működik. 

A gazdasági életben vannak ugyan félelmek az új koalíciótól, de önmagában az 
FDP-nek, a liberálisoknak a részvétele a koalícióban valamelyest mérséklőleg vagy 
megnyugtatólag hat a német gazdaság szereplőire, akik továbbra is saját kormányuk 
mellett rendkívül fontos szövetségesként tekintenek Magyarországra; és úgy látszik, 
hogy ezeket a gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokat egyébként politikai szándékok 
ellenére semmi nem tudja megzavarni. Sőt, az elmúlt években ez új területekkel - 
például hadiipar - bővült, ahol a legnagyobb vásárló Magyarország volt. Tehát a német 
viszonylatban a legnagyobb vásárló Magyarország volt. 

Úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy a gazdaságpolitikai viszonyban mi nem 
láttunk kedvezőtlen fordulatot, kulturális viszonyban társadalompolitikai különbségek 
az elmúlt években szültek vitákat, de összességében azért sok közös pont van; politikai 
kérdésekben pedig várhatóak, lesznek viták, ezek inkább európai uniós keretek között 
lesznek. 

Van, ahol csak az egyet nem értésben tudunk egyetérteni, de vannak olyan 
területek, ahol a németekkel való jó politikai együttműködés továbbra is 
fennmaradhat, és Magyarország abban érdekelt, hogy valamennyi európai uniós 
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tagállammal, így Németországgal is jó viszonyban lehessünk. Meglátjuk, hogy az új 
német kormány miként áll ehhez hozzá.  

A német közvélemény nem segíti ezt a magatartást. Azt azért látni kell, hogy a 
legnagyobb kritikusaink - a magyargyűlölő szó jutott eszembe, de talán ez túl erős; vagy 
ugyan helyes, de politikailag nem megengedhető -, mondjuk a magyarokat és a 
lengyeleket kiéheztetni kívánó európai parlamenti alelnök nem kapott helyet a 
kormányban, és azok, akik a legkritikusabbak velünk, miniszteri szinten nem kaptak 
helyet a kormányban.  

Ez nem azt jelenti, hogy akik kaptak, azok feltétlen hívei lennének a jelenlegi 
magyar kormánynak, de az biztos, hogy a mérsékeltebb és valamivel talán ésszerűbb 
politikát vagy külpolitikát folytató személyiségek azok, akik részt vesznek a 
kormányban.  

Még talán egy mondatot mondanék az ellenzékről. A CDU/CSU vereségével 
Bécstől Nyugatra az Európai Néppártnak nincs miniszterelnöke. Az Európai Néppárt a 
mi korábban is megfogalmazott véleményünk szerint azért, hogy a hatalmat Nyugat-
Európában megtartsa, alapvető értékeket adott föl, de cserébe a hatalmat is elvesztette; 
tehát nem volt egy jó üzlet, ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Talán a magyar 
politikában is lehet ebből tanulságokat levonni.  

És azt is látni, hogy itt új elnökválasztás lesz. Először lesz olyan elnökválasztás, 
ahol a párttagok fognak részt venni, ezt az uniópártok eddig nem követték, most ők is 
megpróbálják az új német kordivatnak megfelelően a párttagok általi elnökválasztást. 
Három jelölt van: a kétszer már vereséget szenvedett Friedrich Merz, aki korábban 
frakcióvezető volt, és a Merkel kancellárral való konfliktusai után 2005 után 
visszavonult a politikából. 2019-20-ban megpróbálkozott az elnökség megszerzésével, 
de szoros küzdelemben alulmaradt, és emellett még Norbert Röttgen, aki a Bundestag 
külügyi bizottságának elnöke, illetve az én eddigi kollégám, Helge Braun, aki nagy 
segítségemre volt a magyar-német kapcsolatokban kancelláriaminiszterként; ő indul 
az elnökségért.  

Nincsenek jó állapotban a uniópártok, sem a CDU, sem a CSU. Azt kell hogy 
mondjuk, hogy az CSU pontosan olyan rosszul szerepelt magához képest 
Bajorországban, mint a CDU a másik tizenöt tartományban. Négy tartományi választás 
lesz a következő évben, és még februárban szövetségi elnököt is választanak, akit 
Németországban kizárólag ezzel az egy feladattal vagy hatáskörrel rendelkező 
alkotmányos testület, a Bundesversammlung választ. Jó esélyei vannak a jelenlegi 
elnöknek, de egyelőre a koalíciós megegyezés részeként még nem került az 
nyilvánosságra, hogy kit támogatnak szövetségi elnöknek. 

Miután a Bundestag elnöke és a kancellár szociáldemokrata, és 25 százalékkal a 
legerősebb párt az SPD, ezért kérdés, hogy a harmadik közjogi méltóság is marad-e 
SPD-s, de igazából ez az egyetlen ellenérv a német belpolitikában a jelenlegi szövetségi 
elnök mandátumának meghosszabbítása ellen. Köszönöm a figyelmet. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Azt hiszem, hogy ebből a pár szóból is 
látszik, hogy noha nincs a miniszter úr hatáskörében a külpolitika, de azért úgy látszik, 
hogy Németország azért meglehetősen a figyelmének és az erőfeszítéseinek a 
középpontjában van, tehát egyfajta önálló szereplője itt a magyar-német 
kapcsolatoknak, miniszter úr, és meghatározó módon formálja a kormány politikáját. 

A külpolitikai kérdésekre szeretnék rátérni, miniszter úr. Tehát az első kérdésem 
az Európa-politikára vonatkozna. Hogyan látja, milyen Európa-politika várható az új 
német kormánytól. 
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Várható-e valamilyen agresszív, föderalista Európa-politikai fellépés, amely 
adott esetben tovább mélyíti azokat az ellentéteket, amelyek Közép-Európa és Nyugat-
Európa között fennállnak.  

A második kérdésem az atlanti kapcsolatokra vonatkozik. A honvédelem, a 
megfelelő költségvetés, a 2 százalékos költségvetési ráfordítás kérdése nagyon 
neuralgikus pont az atlanti kapcsolatokban, és szemmel láthatóan ezen a területen 
nagyon óvatosan manőverezett még Merkel kancellár is. 

Várható-e adott esetben, hogy nem teljesíti a NATO-csúcstalálkozón tett 
vállalását az új német kormány, és nem hajtják végre a 2 százalékos költségvetési 
ráfordítást, és ezáltal meggyengítik az atlanti kapcsolatokat? Illetőleg nyilvánvaló, hogy 
itt az elmúlt években vagy év során már azért tapasztalható volt egy intenzívebb 
párbeszéd Németország és az Egyesült Államok között, amelynek látványos gyümölcse 
volt az Északi Áramlatról szóló megállapodás.  

Ez, az Északi Áramlatról szóló megállapodás viszont nem érintette túlságosan 
jól a V4-gyel fennálló kapcsolatokat. Ez lenne a harmadik terület, amire szeretnék 
rákérdezni. Itt különösen a német-lengyel kapcsolatok alakulása egy kulcsfontosságú 
kérdés. Az Északi Áramlatról történő megállapodás egy nagyon komoly hidegzuhanyt 
jelentett a lengyel politika számára, ilyen gyorsan még ők sem számoltak azzal, hogy ez 
bekövetkezik. Mi várható ebben a viszonylatban?  

És akkor szeretném megkérni képviselőtársaimat is, hogy tegyék fel a 
kérdéseiket miniszter úr számára. Szeretném jelezni, hogy miniszter úr majdnem 11 
óráig áll a rendelkezésünkre, utána el kell mennie, tehát rövid és pattogós kérdéseket 
szeretnék majd kérni képviselőtársaimtól. Brenner Kolomané a szó.  

 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm 

miniszter úrnak is a beszámolóját. Két kérdést szeretnék feltenni, az egyik, ahogy 
miniszter úr is jelezte, hogy a német belpolitikában és az új német kormányban egy 
kardinális kérdés lesz a klímapolitika hatása a német gépgyártásra és különös 
tekintettel a dízelautók gyártására. Azt szeretném kérdezni miniszter úrtól, hogy ennek 
milyen hatása van a Magyarországon tevékenykedő német autógyártókra, hiszen ez a 
hazai gazdaságban egy meghatározó erő, ami nagyon sokszor előnyökkel jár, viszont 
pontosan a meghatározó ereje miatt néha hátrányokkal is jár, mint a jelenlegi 
gazdasági szakaszban is. 

A második kérdésem a V4-ekre vonatkozna. Kicsit csatlakozva elnök úr lengyel 
kérdéséhez is, ugye, és az új cseh kormány megalakításával kapcsolatosan hogyan látja 
miniszter úr ezt a relációt, a V4-ek relációját és a német-magyar relációt, hiszen ez azért 
az eddigi V4-es együttműködést valószínűleg át fogja alakítani, illetve egy folyamatos 
átalakulásban van a V4-ek, ami a mi véleményünk szerint is természetesen egy 
kiemelkedően fontos nemzetstratégiai együttműködés hazánk számára.  

Egy megjegyzés csak azért, mert miniszter úr személyében is érintett a Magyar-
Német Baráti Tagozatban, én nagyon sajnálom azt, hogy lassan a ciklus vége felé 
tartunk, és úgy is mint a Magyar-Német Baráti Tagozat alelnöke, soha egyetlen 
rendezvényére nem kaptam meghívást, és ezt szerettem volna elnök úrnak is 
jegyzőkönyvbe mondani. Köszönöm szépen.  

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

miniszter úr, a beszámolót. Folytatnám a társadalompolitikával, amit miniszter úr 
helyesen úgy jellemzett, hogy a Jóisten óvjon bennünket abba az irányba való 
elmozdulástól. Itt a koalíciós tárgyalások során nemcsak genderkérdések, például 
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drogliberalizációs kérdések is szóba kerültek. Ebbe az irányba is, ha jól tudom, 
elmozdul majd a német társadalom. Európai uniós összevetésben pedig az olaszok 
bejelentkeztek egy kicsit a német-francia tandem, tehát a Merkel-Macron tandemben 
a merkeli helyre, hogy ők majd a franciákkal együtt szívesen lennének a magországok 
vezetői, illetve az Unió jövőbeni irányvonalának meghatározásában. Mekkora erre az 
esély? Az új német kancellár mennyire próbálja folytatni a szoros francia kapcsolatot, 
illetve ebben a relációban az olasz kormány mennyire tud majd beleszólni? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gurmai Zita képviselő asszony! 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen. Üdvözlöm miniszter urat. Én is 

a V4-ekkel kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Volt-e már esetleg egyeztetés a 
németországi választások után a V4-ekkel, és ha igen, akkor esetleg miről volt szó? 

A másik, egy picit azon a logikán továbbmenve, amit Brenner Koloman 
képviselőtársam kérdezett, ugye, a formálódó új cseh kormánynak a leendő 
külügyminisztere úgy nyilatkozott, hogy a jövőben kisebb hangsúlyt fog kapni náluk a 
kétoldalú cseh-magyar és lengyel, illetve a V4-es kapcsolat. A kétoldalú cseh-német 
kapcsolatok erősítésére törekszenek tovább. Egyrészt szeretném tudni, hogy van-e 
erről már kialakult véleménye a kormánynak, esetleg beszéltek-e erről? A lengyel 
relációról szó volt, de erről nem, és ha ez bekövetkezik, akkor vajon a szlovák kormány 
is követheti-e a cseheket? Elképzelhető-e, hogy egyébként a visegrádi négyek működése 
gyakorlatilag meg tud indulni ezáltal? Tehát ez lenne a kérdésem, és örülök, hogy 
látom, miniszter úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Juhász Hajnalka képviselő asszony, alelnök 

asszony! 
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP), a bizottság alelnöke: Nagy tisztelettel köszöntöm 

miniszter urat, és az lenne miniszter úrhoz a kérdésem, hogy ugye, decemberben véget 
ér a német-portugál-szlovén trojka, az elnökség is, januárban Franciaország veszi át. 
Hogyan látja, a franciák ezt a német-francia tengelyt hogyan fogják majd 
megközelíteni? Milyen kérdésekre fektetik majd kifejezetten a hangsúlyt? Köszönöm 
szépen a válaszát. 

 
ELNÖK: További kérdések? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, akkor 

még azért a végére odatennék egy kérdést miniszter úrnak: a kínai kapcsolatokra 
szeretnék rákérdezni. A német-kínai, az európai-kínai kapcsolatokra és ennek a 
globális geopolitikai összefüggésrendszerben elhelyezkedő vonatkozásairól is 
megkérdezném miniszter urat, hogy ez hogyan fogja adott esetben az amerikai-német 
kapcsolatokat befolyásolni. Hát ezek lettek volna az egyszerűbb kérdéseink. Lehet, 
hogy még lesznek, de akkor most megadom a szót az első körben miniszter úrnak.  

Gulyás Gergely válaszai 

GULYÁS GERGELY, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm a szót, 
és köszönöm szépen a kérdéseket is. Ami az Európa-politikát illeti, szerintem ott a 
legtöbb és a legnagyobb a bizonytalanság, aminek sok oka van. Részben a koalíciót 
alkotó pártok maguk is különbözőképpen gondolkodnak Európa jövőjéről, és 
különösen különbözőképpen gondolkodnak gazdaságpolitikai célkitűzésekről - 
maastrichti kritériumok betartása kontra gazdasági növekedés -, tehát ebben ma azt 
tudjuk mondani, hogy nyilván keresnek a koalíciós pártok egy közös indulási pontot, 



11 

de ez leginkább az, hogy Németország vezető szerepe Európában arra predesztinálja a 
mindenkori német kormányt, hogy az Európai Uniót egyben kell hogy tartsa. Ha ez így 
van, akkor nagyon sok mindent abban, amit a pártok mondtak a kampányban, föl kell 
adni, hiszen vannak olyan megnyilatkozások, amelyek - különösen a Zöldek részéről - 
egy olyan európai egyesült államokat képzelnek el, amit nemcsak Magyarországgal 
nem lehet megcsinálni, vagy nemcsak Lengyelországgal nem lehet megcsinálni, 
nemcsak a V4-ekkel nem lehet megcsinálni, hanem szerintem az európai uniós 
tagállamok mintegy fele messzemenőkig elzárkózik az ilyen irányú változtatásoktól.  

Ráadásul, amit sokszor látunk, hogy - most nem akarok a magyar belpolitikának 
azokba a sajátosságaiba belemenni, hogy - milyen jogállamisági viták vannak 
Magyarországon, és nem is várok egyetértést azzal kapcsolatosan, amit mondok, de 
nagyon őszintén mondom, hogy valójában a mi gondolkodásunk, az egy jogias 
gondolkodás. Az európai uniós gondolkodás sem Brüsszelben, sem Berlinben nem egy 
jogias gondolkodás, és itt egy másik kérdésre, az atlanti kapcsolatok, 2 százalékos 
NATO-kötelezettségre utalok, ugye, az, hogy egy jogi kötelezettséget teljesítek-e, na, ez 
egy jogállami kérdés, nem egy politikai kérdés. A német Zöldek és a 
szociáldemokratáknak a bal oldala minden további nélkül úgy tesznek, mintha ez egy 
politikai döntés kérdése lenne. Valójában, ha valaki akarja, akkor a NATO-
tagállamokkal kell módosítani ezt a kötelezettséget, változtatni kell a 2 százalékos, 
minden tagállam által vállalt hozzájáruláson, és ha ez sikerül, akkor utána lehet 
kevesebbet fizetni. De az egy jogállami gondolkodásban fel sem merülhet, hogy van egy 
vállalt kötelezettségem, ami jogilag megalapozott kötelezettség, és ezt nem tartom be. 
A Zöldek minden további nélkül túllépnek ezen. Tehát, ahogy Brüsszelben is azt látjuk, 
hogy a jog a politika szolgálólányává válik, és a lopakodó hatáskörbővítés ennek a 
következménye, ugye, a német kormányon belül is megvannak azok a hangok, amik 
másodlagosnak tekintik a nemzetközi kötelezettségeket, és a politikai célok alá rendelik 
ezeket anélkül, hogy egyébként a jogalapját képesek-e - van-e hozzá politikai erejük - 
megteremteni a jogalapját a változtatásoknak.  

Az Európa-politikában, amiben jóslás lesz, de azt tudom mondani, hogy 
szerintem a gazdaság területén Németország kevésbé vár majd el szigorúságot a 
Bizottságtól, de mégis alapvetően a maastrichti kritérium további betartására fog 
törekedni. Egészen egyszerűen azért, mert a német közvéleményben az elég erősen 
jelen van, hogy ha nem így tesznek, akkor a déliek adósságait egy idő után ők fogják 
kifizetni. 

A Zöldek és a szociáldemokraták kevésbé mondják ezt ilyen karakteresen, a 
liberálisok kimondják, de ezt az uniópártok is kimondják, hogy a német belpolitika 
sajátos viszonyai mellett azt tudjuk mondani, hogy ezen a területen szerintem a 
legkisebb változás várható. 

Ami az integrációt illeti: ott bizonyos területeken mindhárom párt és 
általánosságban is a háromból két párt a mélyebb integráció irányába mozdulna el, de 
azért ők is reálisan tudják azt, hogy a Lisszaboni Szerződés módosítása nélkül ez 
nagyon nehezen lehetséges; igazából nem lehetséges. A napi gyakorlatban persze 
mindig át lehet lépni jogértelmezéssel újabb és újabb korlátokat, de ennek hosszú távon 
megvan az Unió egységére gyakorolt negatív hatása. Tehát itt sem várok óriási 
változtatást. 

Ami nagy kérdés, hogy a német politika hogyan képzeli el az eddig a franciákkal 
közösen betöltött európai vezető szerepet. Én itt sem látok nagy változást, már csak 
azért sem, mert Olaf Scholz nem a Marsról érkezett a német kormány élére, hanem 
Hamburgnak volt korábban a főpolgármestere, és mindig mondom, hogy a hamburgi 
szociáldemokraták valójában konzervatívok. Az egy más kérdés, hogy Németországban 
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a konzervatívok is szociáldemokraták, de ez már messzire vezet; és ezenkívül pedig Olaf 
Scholz Merkelnek volt alkancellárja és pénzügyminisztere négy éven keresztül.  

Tehát szerintem a kancellári hivatalban intézett Európa-politikai változások 
szerényebbek lesznek, mint amire ma sokan örömmel vagy veszélyként tekintenek vagy 
erre számítanak.  

Tehát szerintem nem várhatóak radikális változások. Az látszik, hogy inkább 
Franciaország irányából - és itt Nacsa képviselőtársam kérdésére is válaszolok - van 
egy olyan remény, hogy miután Macron elnök mégiscsak öt vagy négy és fél éve 
Franciaország elnöke; van egy új német kormány, ami három erőből áll, és ebből 
adódóan a kancellári hatalom közjogi alapjai ugyanolyan erősek, de a politikai alapjai 
gyengébbek, hogy ha és amennyiben a jelenlegi elnök újrázni tud, akkor egy európai 
vezető szerepet tud játszani.  

Én tehát inkább azt látom, hogy francia részről van törekvés arra, hogy az 
európai irányokat Franciaország határozza meg, de azért Németország gazdasági 
erejénél, súlyánál, nagyságánál, népességénél fogva szerintem ezek a törekvések csak 
részben lehetnek sikeresek.  

Ami az atlanti kapcsolatokat illeti, ott valóban a változást a Merkel kancellár és 
Biden elnök közötti júliusi találkozó hozta, ahol nem csupán a német közvéleményt, de 
az amerikai közvéleményt, sőt, az amerikai Demokrata Pártot és nem csak a 
Republikánust is meglepve, megállapodás jött létre arról, hogy Németország az Északi 
Áramlat építését befejezheti, Amerika ehhez hozzájárul, az ezzel kapcsolatos 
szankciókat hatályon kívül helyezi. 

Ez egy olyan vérvád az amerikai belpolitikában a mai napig a hivatalban lévő 
elnökkel szemben, amit nemcsak a republikánusok osztanak, hanem a demokraták is. 
Ráadásul ezt előkészítetlenül tették, és nem előzetes értesítés alapján tudták meg még 
a demokraták sem, hanem gyakorlatilag a hírekből. 

Tehát az amerikai törekvés továbbra is az, hogy ha lehet, akkor kétpárti 
indítványokkal nehezítsék meg a gyakorlatilag mára teljesen megépült Északi Áramlat 
2. beüzemelését, de azért ez nagyon sokáig valószínűleg nem tud váratni magára. És 
azt ne felejtsük el, hogy az uniópártok a német politikában a II. világháború után 
hagyományosan sokkal atlantistábbak, mint az SPD, aki már ’90 előtt is előbb épített 
ki kapcsolatokat Moszkvához, tehát keleti politikája e nélkül nem is lehetett volna 
sikeres, és ez a rendszerváltoztatás után is megmaradt.  

Tehát itt szintén a koalíciós pártok között is van véleménykülönbség. Az SPD és 
a gazdaságra tekintettel valamelyest az FDP áll az egyik oldalon. Mondjuk az FDP 
inkább középen, mert vannak, akik vitatják az egész Északi Áramlatot, a Zöldek 
ellenzik, tehát a német koalíción belül kell először egyetértést teremteni.  

Egyébként a jó atlanti kapcsolatokra törekszik az új kormány is a szavakban. 
Hogy a gyakorlat szintjén ez mennyire fog működni, ezt meglátjuk. Számtalan olyan 
kérdés van a zöldpolitikában és a Zöldek célkitűzéseiben, amelyet ha érvényesítenek, 
akkor ez a gazdasági kapcsolatokat az Egyesült Államok és Európa, az Egyesült Államok 
és Németország között negatívan is érintheti.  

Ráadásul a Zöldek soraiban azért van egy hagyományos Amerika-ellenesség is, 
ami most a kormányalakításnál, ha azt nézzük, hogy kik kaptak tárcákat, akkor nem jut 
döntően érvényre, de a mélyben meghúzódik, és az egész Szociáldemokrata Párt ahhoz 
képest, hogy már nem olyan nagy párt, mint volt, több irányvonal van benne, mint 
korábban.  

A JUSOS-nak, tehát az Ifjú Szocialistáknak, akik időnként a kommunistákra 
hasonlítanak például az államosítási ötleteikkel, nekik több képviselőjük van ma a 
Bundestagban, mint az egész CSU-frakciónak. Tehát abból adódóan, hogy a Bundestag 
soha nem látott nagyságú - 736 képviselő nyert mandátumot, ott nincs fix száma a 
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Bundestagnak a kiegyenlítő mandátumok mechanizmusa miatt -, ezért nagyon sokan 
kerültek be a pártokból, és ennek következménye, hogy még olyanok is a listáról helyet 
kaptak vagy a listáról a parlamentbe jutottak, akikre senki nem gondolt. 

Ezért például van egy nagyon erős baloldali, mondom, a törekvéseket tekintve 
időnként kifejezetten kommunista törekvéseket megfogalmazó vonulat az SPD-n belül. 
Ezért a koalíció egybentartása, sőt, bizonyos értelemben ami a pártok egyben tartása 
is, komoly feladat lesz leginkább az új kancellár számára. 

Ami a lengyel és a V4-es vonatkozást illeti: először is az Északi Áramlat kapcsán 
a lengyelek természetesen elárulva érezték magukat nem a németek, hanem az 
amerikaiak által értelemszerűen, de a német politikában az elmúlt hetekben érdekes 
módon megjelentek olyan vélemények és olyan közös írás is a három koalíciós párt 
képviselőjétől, amely azt mondja, hogy Németországot is meg kell próbálni megérteni.  

Tehát szemben az eddigi főleg a lengyel alkotmánybíróság döntése utáni két 
hétben tapasztalt egészen elképesztő gyűlölködéssel szemben a koalíciós pártok voltak 
azok, akik új hangot ütöttek meg azzal, hogy három párt külpolitikai képviselője közös 
cikket jelentetett meg talán a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, ami azt mondja, 
hogy Lengyelország nélkül nincs Európa, nincs Európai Unió, és ezért a lengyeleket is 
meg kell próbálni megérteni.  

Tehát azok az alkotmányos és uniós viták, amelyek egyébként a német 
alkotmánybíróság döntésével kezdődtek és most a lengyel alkotmánybíróság 
döntésével, úgy tűnik, hogy tetőznek, ezek a következő években is velünk fognak 
maradni, de mint hogyha lenne egy olyan irányzat is az új koalíción belül, amely a 
különbségek ellenére Európa, az Európai Unió egyben tartását tartja legfontosabbnak.  

Elnök úr említette még Kínát. Én a Kína-politikában sem gondolom, hogy óriási 
változás lesz. Hangosabbak lesznek talán emberi jogi kérdésekben, de a németek a 
legprofibban alakították ki azt a rendszert, amit akár hipokritának is nevezhetnénk, ha 
nem törekednénk kiváló kapcsolatokra minden német kormánnyal, mint amire 
törekszünk, hogy hangosan megszólalnak emberi jogi kérdésekben, de egyébként a 
lehető legtöbb üzletet kötik meg, és ez így volt Moszkvával is, és így van Pekinggel is.  

Tehát én ebben sem várok nagy változást, egész egyszerűen a gazdaság 
szereplőinek befolyása óriási, és ezért a német gazdaság erejéről az sokat elmond, hogy 
2015-ben a nyolcvanhatmilliós Németország az exportelsőséget a világban még 
visszavette egy évre Kínától, ahol mégis 1,3 milliárd ember él. 

Tehát a gazdaság szerepe, dominanciája, befolyása olyan mértékben 
meghatározó, hogy szerintem a Kínával való üzletelés, gazdasági együttműködés sem 
fog alapvetően változni. Lehet, hogy még hangosabb nyilatkozatok lesznek, és ha 
egyszer Kína kellően erősnek érzi magát ahhoz, hogy ezt a gazdaságpolitika terén 
szankcionálja, akkor sokkal inkább kínai oldalról várható ebben változás, de szerintem 
egyelőre egy win-win szituáció van, ezért mindenki tudomásul fogja venni, hogy a 
szavak és a tettek között nincs feltétlenül teljes összhang. 

Ami Brenner Koloman képviselőtársam kérdéseit illeti: ugyanez a dízelautók 
kivezetésére is vonatkozik. Azt tudom mondani, hogy mi eddig inkább nyertünk azon, 
hogy Németországban bizonyos klímapolitikai intézkedések az autóipart vagy annak 
egy részét menekülésre késztették.  

Ha a Zöldeken múlna, ha egypárti zöldkormány lenne, akkor előállhatna olyan 
helyzet, hogy a klímacélok a gazdaságpolitikai érdekek elé kerülnek, és semmilyen 
összehangoltságot nem próbál meg érvényesíteni a német kormány; de miután 
nemcsak ők vannak a kormányban, ráadásul ott van az FDP is, ami hagyományosan a 
gazdaság pártja Németországban, ezért szerintem koalíción belüli kompromisszumok 
lesznek. 
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Egy biztos, hogy szemben Magyarországgal, aki a zöldcélokat, 
kibocsátáscsökkentési célokat évről évre teljesíti, ugyanezt a németek nem tudták 
megtenni, tehát Németország nem teljesíti a kibocsátáscsökkentési célokat.  

Mi ezért mondtuk azt, hogy nagyon szép, hogy vannak a 2030-as európai uniós 
klímacélok, és miközben sokan ezt sem tartják be, sem az osztrákok, sem a németek, 
sem a svédek, aközben 2050-re még ambiciózusabb célokat állapítunk meg, de milyen 
jó lenne, ha Magyarországhoz hasonlóan esetleg a nyugat-európai országok, benne 
Németország is betartaná azt, amit 2030-ra vállalt, és miután időarányos vállalás van, 
ezért évről évre lehet látni, hogy ki hogyan teljesít. Tehát ezt a Zöldek, lehet, hogy 
megpróbálják érvényesíteni, hogy legalább a 2030-as, majd hosszabb távon a 2050-es 
vállalásokhoz a német gazdaság igazodjon. De olyan cezúrára, ami a német gépipart, 
ezen belül autóipart teljes menekülésre kényszerítené, én nem számítok. 

V4, német reláció, ez két kérdésben is felmerült, Gurmai Zita képviselő asszony 
is kérdezte. A jelenlegi német kormány részéről és főleg azoknak a politikai erőknek a 
részéről, akik a német kormányt alkotják, egy szalámipolitika elképzelhető a V4-ekkel 
szemben, de ez eddig is így volt. Tehát, legyünk őszinték, a V4-es együttműködés nem 
azért volt sikeres és működőképes, mert akár a németek, franciák, de a franciák, azért 
ezt halkabban mondom, mert a franciák van, hogy szövetségesként tekintenek a V4-
ekre, de semmiképpen nem azért volt eredményes és sikeres, mert a németek 
támogatták, hanem azért, mert ennek a négy országnak olyan közös külpolitikai és 
gazdaságpolitikai és uniós célkitűzései vannak, hogy nem érte meg senkinek sem ebből 
az együttműködésből kiszállni.  

Én ezt az új cseh kormánynál sem feltételezem, különös tekintettel, hogy az 
eddigi, egyébként a liberálisokhoz tartozó, talán a magyar pártok közül csak a 
Momentum ül az ALDE-ban, de nyugodtan javítsanak ki, ha rosszul mondom. Ők 
ünnepelték meg legjobban a saját szövetségesük vereségét, aki szintén az ALDE-ban 
ült, de valószínűleg nem tudták, hogy egy pártcsoportban ülnek velük, de ezen a magyar 
sajátosságon és hungarikumon túllépve, egyébként, ami történik, hogy egy eddigi 
liberális, az európai liberális pártcsaládhoz, az ALDE-hoz tartozó párt helyett egy 
konzervatív párt adja a miniszterelnököt Csehországban.  

Szerintem egész egyszerűen annyi a közös érdek, hogy lehet, hogy külön 
Németországgal ők még jobb kapcsolatokra törekszenek, és miért is ne tennék ezt, de 
hogy a V4-et fel lehessen szalámizni a cseheken keresztül, erre a legkisebb az esély. Ha 
azt az országot keressük, akin keresztül több eséllyel lehet ezt megtenni, akkor azt nem 
Csehországban, nem Lengyelországban és nem is Magyarországban kell keresni. De 
ennyiben a szlovákok is kitartanak. Tehát én úgy látom, hogy egyszerűen elég sok a 
közös érdek ahhoz, hogy továbbra is az a jó gyakorlat megmaradjon, hogy mint minden 
európai uniós miniszterelnöki csúcstalálkozót megelőzően visegrádi négyes egyeztetés 
van, és nem javasolnám ezt megváltoztatni akkor sem, ha bárhol kormányváltás van, 
mert szerintem ez nem pártpolitikai, hanem nemzeti érdek. Abból is látszik, hogy ez 
akkor is így volt, amikor különböző, teljesen különböző pártcsaládokhoz tartozó pártok 
voltak hatalmon minden országban. Tehát mi a Néppártban voltunk, a lengyelek a 
konzervatívoknál, a csehek a liberálisoknál és a szlovákok a szociáldemokratáknál, ez 
akkor is jól működött. Ebből látszik, hogy a regionális érdek erősebb, mint az európai 
pártérdek.  

A magyar baráti tagozat ügyében részben méltányolom képviselő úrnak az 
érdeklődését, és sajnálom, hogy nem kapott meghívót, igyekszem intézni, ha valahová, 
mint magyar baráti tagozat, kapok meghívót, akkor képviselő úr is kaphasson. De azért 
egy mélyebb vitát megérne az, hogy a magyar politikai pártok a külpolitikai 
érdekérvényesítésben képesek-e olyan minimális együttműködésre, ami a közös 
fellépést az ország érdekében állóvá teszi vagy sem.  
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Ami a drogliberalizációt illeti, ott, mint a társadalompolitikai céloknál általában, 
a legrosszabbak a német kormány célkitűzései, teljes megállapodás van. Azt kell 
mondjam, mint kiderül az eddig elhangzottakból is, hogy kevés dologban van 
egyetértés. Ahol viszont van, és azért ezt nyilván ki is hangsúlyozzák, azok a 
társadalompolitikai kérdések, gender, drogliberalizáció, azonos neműek házassága, 
együttélési formáik kedvezményei. Tehát mindaz, ami kellően távol áll a jelenlegi 
magyar kormánytól. Úgyhogy lesz drogliberalizáció, méghozzá az elsők között fognak 
elfogadni olyan törvényeket, ami a drogfogyasztást már nem fogja büntetni.  

Olasz-francia tengelyre röviden annyit tudok mondani, hogy szerintem 
Olaszország ambícióit ismerjük, de Olaszország ma nincs abban az állapotban, hogy 
akár a franciákkal együtt is Európát vezesse. Németország ebből, akár tetszik ez nekünk 
vagy másoknak, akár nem, nem hagyható ki. Az, hogy a francia-német tengelyen belül 
lesz-e egy erőközpont-elmozdulás Párizs irányába, ez egy kérdés, és ha a francia 
elnökválasztás úgy alakul, ahogy ma nem biztos, de mégiscsak a legvalószínűbb, hogy 
a jelenlegi elnök szerez megbízatást újabb öt évre, akkor előállhat a francia-német 
tengelyen belül egy olyan változás, ami a francia hangot valamelyest erősebbé teszi. De 
én nem látom ebben az olasz beleszólást, ráadásul ott is a választások közelednek, még 
ha nem lesznek előrehozott választások, akkor is 2023-ban esedékesek, de az sem 
kizárt, hogy már 2022-ben sor kerül erre. Azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam.  

 
ELNÖK: Második kör, képviselőtársaim. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 

nincsen, akkor megköszönöm miniszter úrnak. Maradjunk annyiban, hogy 
mindenféleképpen egy kulcsfontosságú relációról van szó, és az a fajta aggodalom, ami 
a korábbiakban jellemezte azért az alapállásunkat, az lehet, hogy az elkövetkezendő 
időben a jelenleg körvonalazódó stratégiai irányok alapján - akár egy annál jelentősebb 
kontinuitás is - bekövetkezhet a német-magyar kapcsolatokban, mint amit a 
legrosszabb álmainkban gondoltunk a választások másnapján. Köszönjük szépen, 
miniszter úr, a megjelenést. Egy perc technikai szünet, elengedjük miniszter urat, és 
folytatjuk.  (Gulyás Gergely és kollégái távoznak az ülésteremből.)  

 
(Szünet: 10.46 - 10.48) 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna 
között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló T/17431. számú törvényjavaslat   
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a 
részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Egy rövid napirendi pontunk maradt csak. Az Európai Unió 
és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér létrehozásáról szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. A részletes vita lefolytatásáról kell 
először dönteni. Képviselőtársaim, ki támogatja ezt a döntést? (Szavazás.) Egyhangú 
igen. Köszönöm szépen.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, és megkérdezem az előterjesztőt, Gál 
László osztályvezető urat az ITM-ből, hogy álláspontjuk szerint megfelel-e a házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek az előterjesztés. Parancsoljon! 

 
GÁL LÁSZLÓ osztályvezető (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Jó 

napot kívánok. Az előterjesztő oldaláról egyetértünk, és nincs egyéb hozzászólnivalónk 
az előterjesztéshez, tehát elfogadjuk a javaslatot.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e valakinek 
hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, akkor felteszem szavazásra: ki 
támogatja a megfelelést? (Szavazás.) Egyhangú igen. A vita első szakaszát lezárom, 
megnyitom a második szakaszt. Tájékoztatom önöket arról, hogy a törvényjavaslat 
tekintetében felmerült módosító javaslat megfogalmazásának szükségessége, azonban 
arra nem itt és most, hanem előreláthatólag a törvényalkotási eljárás egy későbbi 
szakaszában kerülhet sor. Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor a részletes vita második szakaszát is lezárom. 
Ki támogatja ezt? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadását ki támogatja? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ez is egyhangú. 

Tisztelt Bizottság! Elvégeztük a mára nekünk kijelölt munkát. 

Egyebek 

Van-e bárkinek az egyebek között kérdése képviselőtársaim közül? (Dr. Gurmai 
Zita: Mikor tervezitek a következő bizottsági ülést?) 

A következő bizottsági ülést mikor tervezzük, titkár úr? (Jelzésre:) December 
14-én fogjuk a külügyminiszter urat meghallgatni, előreláthatólag. Tehát arra a napra 
mindenki tegye magát szabaddá! És könnyen lehet, hogy ezt összekapcsoljuk majd még 
egy nagyköveti meghallgatással, mert erre vonatkozóan is kaptunk megkeresést a 
Külügy részéről, hogy lenne még nagyköveti meghallgatás. 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincsen több kérdés, az ülést berekesztem. Szép napot, jó munkát 
kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 52 perc) 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta  
 


