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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket. Nagy 
tisztelettel köszöntöm Szijjártó Péter miniszter urat, Magyar Levente 
miniszterhelyettes urat, Sztáray Péter urat és Joó István urat a minisztériumból. 

Elérkeztünk a politikai szezon végére, így december 14-én, de talán azt is 
mondhatnánk, hogy a szakmai munkánk szempontjából elérkeztünk a csúcspontra. A 
Külügyi bizottságra és a külügyi munkacsoportra szokták mondani a köreinkben, hogy 
mi vagyunk a sztahanovisták. (Derültség.)  

Szerintem méltóak vagyunk ehhez a névhez most is, hiszen az utolsó parlamenti 
nap utolsó perceit is kihasználjuk arra, hogy eszmecserét folytassunk, és szeretném 
megköszönni miniszter úrnak, államtitkár uraknak, hogy lehetővé teszik, hogy az éves 
meghallgatásra normális rendben sor kerüljön; és noha túl sok időnk most sincsen 
- mert úgy terveztük a miniszter úrral, hogy 75 percet venne igénybe a mostani 
találkozónk -, azért nyugodt körülmények közepette tudjuk áttekinteni azt az időt, ami 
mögöttünk van.  

És azt nem lehet mondani, hogy külpolitikai értelemben egy eseménytelen 
időszak állna mögöttünk. Véget ért az Európa tanácsi elnökségünk, dübörög a V4-
elnökség. Épp a tegnapi nap folyamán fogadhattuk V4-es körben a francia elnököt itt, 
Magyarországon. A külügyminiszter sebessége sem csökkent le az elmúlt hónapokban, 
ahogy nyomon követtük a különféle híradásokból, hogy éppen merre járt a 
külügyminiszter úr, Szijjártó Péter.  

Nem is húznám most tovább a szót. Először arra kérném őt, hogy foglalja össze, 
hogy mit tart fontosnak az elmúlt időszak tekintetében, ezt követően arra szeretném 
kérni a képviselőtársaimat, hogy fogalmazzák meg kérdéseiket, esetleges 
véleményüket, utána újra visszaadnánk a miniszter úrnak a szokásos rendben a szót.  

De mielőtt átadom vendégeinknek a szót, szavaznunk kell a napirendről. 
Megállapítom a határozatképességünket. A napirendet megküldtem. Ki támogatja ezt 
a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Miniszter úr, átadom a szót. 
Parancsoljon! 

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

Szijjártó Péter tájékoztatója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A világjárvány most már lassan két éve keseríti 
meg az életünket, de túl azon, hogy egy folyamatos egészségügyi válsághelyzettel 
szemben kell helytállnunk, elmondhatjuk azt is, hogy megbomlott a status quo 
globálisan mind gazdasági, mind politikai szempontból.  

Az Európai Unió súlyos kihívások előtt áll egészségügyi, gazdasági, migrációs és 
energiaellátási problémákkal nézünk szembe. Ezek mind-mind olyan válságok és olyan 
kihívások, amelyek már eddig is az elmúlt másfél-két esztendő során súlyos vitákat és 
kétségeket generáltak, és egészen biztosak lehetünk abban, hogy az elkövetkezendő 
időszakban is ez ugyanígy lesz. Magyarország ezekben a vitákban 
természetesen - ahogy eddig is, ezután is részt fog venni, és ahogy eddig is, ezután is 
kizárólag a magyar nemzeti érdekek érvényesítésére fogunk törekedni a magyar 
külpolitikai stratégia végrehajtása és az európai jövőt illető viták megvívása során.  
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Ha az elmúlt két esztendőben nem a nemzeti érdeket követtük volna, akkor 
Magyarország nem tudta volna végrehajtani tavasszal, illetve a nyár elején a 
leggyorsabb oltási kampányt itt, Európában; ha nem a nemzeti érdeket követtük volna, 
akkor nem döntene rekordokat a magyar gazdaság; ha nem a nemzeti érdeket követtük 
volna, akkor nem tudtuk volna megakadályozni, hogy illegális migránsok tömegei 
Magyarországra jöjjenek; és ha nem a nemzeti érdeket követtük volna, akkor nem 
tudtuk volna hosszú távon biztosítani Magyarország energiaellátását. 

Azt gondolom, hogy az elmúlt esztendő bebizonyította, hogy a nemzeti 
érdekérvényesítésre törekvő magyar külpolitika meghatározó szerepet játszik abban, 
hogy Magyarország működik.  

Ha az elmúlt 12 esztendőben nem nemzeti érdekű külpolitikát folytattunk volna, 
akkor az esztendő elején egészen biztosan nem tudtunk volna megállapodásokat kötni 
addicionális oltóanyagok megvásárlásáról. És ne felejtsük el, az esztendő elején, 
amikor Magyarország keleti forrásból is vakcinákat vásárolt, az nem a bőség idején 
volt.  

Az akkor volt, amikor a leszerződött szállítmányok rendre késtek, amikor a 
leszerződött szállítmányok egy részét volt, hogy napokkal az érkezés előtt teljes 
egészében lemondták, és ez abban az időszakban volt, amikor sokkal többen akarták 
magukat beoltatni Európában és ezen belül Magyarországon is, mint amennyi 
oltóanyag az Európai Unió által kötött szerződések alapján rendelkezésre állt. Napi 
szinten több százan estek áldozatául a járványnak, a gazdaság pedig 30 millió eurónyi 
veszteséget szenvedett el a korlátozások miatt naponta. 

Mivel azonban tudtunk plusz oltóanyagokat vásárolni Keletről, ezért másfél-két 
hónappal előre tudtuk hozni az oltási kampányt, és másfél-két hónappal előre tudtuk 
hozni a magyar gazdaság újranyitását az Európai Unió gazdasági újranyitásainak 
átlagához képest. 

Itt persze halljuk, látjuk és figyeljük azokat a vitákat, amelyek a keleti 
oltóanyagokról, azok minőségéről, hatásosságáról szólnak, egyrészt a magyarországi 
adatok világosak. Egyik oltóanyag sem rosszabb a másiknál azok közül, amelyeket 
használunk, érkezzen a szélrózsa bármelyik irányából, és amikor nyugat-európai 
politikusokkal beszélgetek négyszemközt, mindannyian elismerik, hogy a Keletről 
érkezett vakcinák legalább olyan hatásosak, mint a nyugatiak, de politikai okok miatt 
ezt nyíltan nem tehetik meg.  

Ami a gazdaságot illeti, ha engedtünk volna a nemzeti érdekből, akkor ma nem 
gazdasági sikerekről, hanem tömeges munkanélküliségről és tönkretett gazdaságról 
beszélhetnénk. Ezzel szemben az idei esztendőben minden idők legtöbb 
foglalkoztatottját regisztráltuk, minden idők legmagasabb negyedéves növekedési 
ütemét tudhatjuk magunk mögött, és minden idők legtöbb beruházása indult el 
kormányzati támogatással. 

A magyar export az esztendő első kilenc hónapjában - ezek az adatok állnak 
rendelkezésre legfrissebbként - soha nem volt olyan magas, soha nem volt olyan magas, 
mint az idei esztendő első kilenc hónapjában. És hogy a keleti nyitás stratégiája 
működik, azt világosan mutatja az a tény, hogy az idei év lesz a harmadik egymást 
követő olyan esztendő, amikor a legtöbb beruházás Keletről érkezik. 2019-ben 
Koreából, tavaly Kínából és idén is Koreából érkezik a legtöbb beruházás.  

Örömmel emlékeztetem önöket arra, hogy az idei esztendőben - amely a 
világgazdaság egyik feketeéve - állapodtunk meg, majd aztán jelenthettük be a magyar 
gazdaságtörténet valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházását, amelynek 
előkészítése Iváncsán megkezdődött. 

A múlt héten pedig az idei esztendő második legnagyobb beruházásáról is 
megállapodtunk, és bejelentettük, egybeesés, hogy mindkettő koreai vállalat, tehát a 
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keleti nyitás stratégiája helyességének újabb igazolása. Ezeket a beruházásokat 
Magyarország mind-mind nagy versenyben nyerte el. Az idei esztendőben már több 
mint 4,5 milliárd eurónyi új beruházásról állapodtunk meg. Amennyiben igazak 
lennének a magyar külpolitika izoláltságáról, egyirányúságáról szóló vélekedések, 
akkor nyilvánvalóan ilyen széleskörű, a beruházók feltétlen bizalmát feltételező 
megállapodások megkötésére nem kerülhetett volna sor.  

A migráció tekintetében szeretném elmondani önöknek, hogy az Európai Unió 
soha ilyen nyomás alatt nem állt még, hiszen három földrajzi irányból egyszerre áll 
nyomás alatt az európai kontinens. Akik 2015-ben minket minősíthetetlen, 
minősíthetetlen módon szidalmaztak, azok most felállva tapsolnak a kerítésépítésnek. 
Én magam azon három külügyminiszter közé tartozom az Európai Unióban, akik 2015-
ben is ott ültünk a külügyi tanács ülésein, és most is ott ülünk. Össze tudom hasonlítani 
az akkori véleményeket a mostanival, és pusztán azért nem hiányzik az, hogy elnézést 
kérjenek tőlünk az akkori viselkedésért, mert pontosan tudjuk, hogy a politika nem az 
a műfaj. Azt gondolom, hogy az európai képmutatás lelepleződött a migráció 
tekintetében, és elképesztőnek és elborzasztónak gondolom azt, hogy magasrangú, jól 
fizetett brüsszeli funkcionáriusok még most is nyíltan beszélhetnek arról, hogy nem 
hajlandók a határvédelmet és az ahhoz szükséges fizikai infrastruktúra megépítését 
pénzügyileg támogatni. Ma ott tartunk, hogy Brüsszel mindent támogat, ami növeli a 
migrációs nyomást, és semmit nem támogat azon intézkedések közül, amelyek valóban 
meg tudnák állítani a migrációs hullámokat.  

Ha nem a nemzeti érdeket követtük volna az idei esztendőben, akkor 110 ezer 
illegális bevándorló egészen biztosan bejöhetett volna Magyarországra, hiszen eddig 
ennyi illegális bevándorlót állítottak meg a rendőreink, a katonáink cseh kollégáikkal 
együtt a déli határon. Köszönet nekik Magyarország megvédéséért. Sajnos Brüsszel 
nem adja fel, újabb őrültségre készül. Emlékezhetnek a 2018-as globális migrációs 
kompakt vitájára az ENSZ-ben, most ennek a kistestvérét próbálják áterőltetni, ez 
Post-Cotonou művésznévre hallgat, Post-Cotonou egy promigrációs megállapodás 79 
afrikai, karibi és Csendes-óceáni országgal. Mi ezt természetesen nem támogatjuk, sőt 
küzdünk ellene. Mi azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak nem arról kellene 
megállapodni az afrikai országokkal, hogy hogyan jönnek ide az afrikaiak, hanem arról, 
hogy hogyan maradnak ott, az otthonaikban, a hazáikban, Afrikában. Ennek van - azt 
gondolom, hogy - forgatókönyve, hiszen folytatni kell a fejlesztéspolitikai 
együttműködést, folytatni kell az afrikai országok támogatását a járvány elleni 
küzdelemben, és biztosítani kell számukra azokat a körülményeket, amelyek nyomán 
azok az emberek, akik Európába akarnának jönni, otthon maradnak. Magyarország 
megtette a magáét, 137 millió dollárnyi kötött segélyhitel programot bonyolítunk 
vízügyi fejlesztések érdekében Afrikában. Több mint másfél millió oltóanyagot 
adományoztunk afrikai országoknak, a Hungary Helps Program keretében pedig 60 
projektet hajtottunk végre a helyi közösségek támogatására és életkörülményeik 
javítására vonatkozóan. 

Szeretném elmondani önöknek azt is, hogy ha nem a nemzeti érdeket követtük 
volna, akkor ma ki lennénk téve az európai energiaellátási kihívásoknak. Mi azonban 
energiapolitika terén is a realitás talaján állunk, mivel fűteni politikai nyilatkozatokkal 
nem lehet, hanem sokkal inkább gázzal, és mivel politikai nyilatkozatokkal az ipar sem 
működtethető, gázzal annál inkább, ezért nem voltunk hajlandóak sem politikai, sem 
ideológiai kérdést csinálni Magyarország energia-, azon belül földgázellátásából. A 
regionális realitás ma úgy néz ki itt Közép-Európában, hogy dacára annak, hogy 
amerikai és nyugat-európai vállalatok komoly kitermelési jogokat birtokolnak a 
térségben, az elmúlt hat évben nem döntöttek újabb gázmezők feltárásáról, és nem jött 
létre jelentős új infrastruktúra sem, amely segítette volna a gázbeszerzések 
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forrásdiverzifikációját. Ebben a helyzetben nem volt más lehetőségünk, mint egy jó 
megállapodást kötni a Gazprommal, amellyel egyébként 1995-ben az akkori szocialista 
kormány húszéves take-or-pay típusú szerződést kötött. Mi egy ennél sokkal-sokkal 
kedvezőbb árú, 10 plusz 5 éves rugalmas gázvásárlási megállapodást kötöttünk azzal, 
hogy Magyarországra a gáz a biztonság kedvéért két útvonalon, délről, és teszem hozzá, 
Nyugatról, Ausztrián keresztül érkezik. Szeretném aláhúzni, hogy orosz gáz Ausztrián 
keresztül érkezik Magyarországra, tehát ennyit arról, amikor arról beszélnek nyugat-
európai barátaink, hogy ne legyünk függőek az orosz energiahordozóktól. Ezzel a 
szerződéssel, tisztelt képviselőtársaim, biztosítottuk Magyarország hosszú távú 
gázellátását.  

Az elmúlt egy esztendő külpolitikai mérlegét tehát, ha röviden akarom 
összefoglalni, akkor a külpolitikai stratégiánk következetes végrehajtásának 
eredményeként meg tudtuk védeni a magyar emberek egészségét, gyorsan újra tudtuk 
indítani a gazdaságot, ellen tudtunk állni a migrációs nyomásnak, és biztosítani tudtuk 
hazánk energiaellátását.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen, hogy 
tájékoztatást adhattam röviden az elmúlt egy esztendő eredményeiről. Azt gondoltam, 
az a hasznosabb, ha hosszabb idő marad a képviselőtársak kérdéseire és 
hozzászólásaira, és természetesen örömmel válaszolok minden felvetődő kérdésre. 
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.  

Kérdések  

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Brenner Koloman alelnök úr! 
 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Köszönjük a szokásos, erőteljes vonalvezetésű 
beszámolóját. Én elsősorban a keleti nyitással kapcsolatban azt szeretném kérdezni 
miniszter úrtól, illetve részben kommentálni, hogy hazánk és Kína viszonyát hogyan 
ítéli meg jelenleg, mert a mi véleményünk szerint ebből a szempontból - és most 
nemcsak a Fudan Egyetem ügyére vagy a Budapest-Belgrád vasútra gondolok, hanem 
egyéb dolgokra is - az a fajta egyensúlyi állapota hazánk külpolitikájának, amelyben 
természetesen Kínával nekünk kiegyensúlyozott politikai és gazdasági kapcsolatokra 
kell törekedni, de az euroatlanti elkötelezettségünknek kell prioritást élveznie, ebben 
az egyensúlyi helyzetben én úgy ítélem meg legalábbis, hogy túlságosan Kína-barát 
politikát folytat jelenleg a magyar kormány. Ezt hogy ítéli meg miniszter úr? Ez lenne 
az első kérdésem.  

A második kérdésem arra vonatkozna, hogy Nyugat-Európában több száz ezer 
olyan magyar él, aki általában gazdasági okokból kényszerült elhagyni a hazáját. Az ő 
számukra a 2022. áprilisi választáson tud-e a Külügyminisztérium és a külképviseletek 
olyan lehetőséget biztosítani, hogy a lehető legnagyobb számban tudjanak részt venni 
ezen a választáson? Itt is utalnék egy friss petíciójára például az angliai magyaroknak, 
amelyet mi hosszú évek óta támogatunk abban, hogy igenis azoknak is lehessen módja 
szavazni, és most ennek a formájáról én nem szeretnék vitát nyitni, hogy ez most 
ugyanolyan levélszavazás legyen-e, mint, ami nagyon helyesen a határon túli magyar 
közösségeknek jár vagy pedig azzal - és erre vonatkozna a konkrét kérdésem -, hogy 
igenis a külképviseleteink minden olyan településre, arra az egy napra biztosítsák ezt a 
jogot, ahol megfelelő létszámú, regisztrált magyar polgár van. Mert azt gondolom, hogy 
ez a jogegyenlőség szempontjából egy nagyon fontos dolog. 

A harmadik és utolsó kérdésem, aztán már csak egy szokásos kérésem lesz 
miniszter úr felé, az pedig … Erről, azt hiszem, egy korábbi meghallgatáson is beszéltem 
miniszter úrnak, az a magyar médiahelyzetre vonatkozik. Ugye, nemrég hazánkban járt 
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Irene Khan, az ENSZ jelentéstevője, és a közmédia vezetői elképesztő módon, a mi 
szempontunkból elképesztő módon azt bírták neki mondani, hogy Magyarországon a 
BBC alapelvei szerint nem engedik be ezek szerint az ellenzéki képviselőket a magyar 
adófizető polgárok 130 milliárdjából fenntartott közmédiájába. Tehát én azt szeretném 
jelezni és kérdezni miniszter úrtól, hogy az a fajta nemzetközi nyomás, amely nemcsak 
az ENSZ-ben, de, mondjuk, az Európa Tanácsban is, ahol itt a bizottság több tagjával 
közösen ülünk, rengetegszer felvetődik azzal kapcsolatban, hogy igenis egy torz 
médiahelyzet van hazánkban, amely már a választások tisztaságát is befolyásolja. Ezt 
egyébként - zárójelben - már a 2018-as választásra is megállapították az EBESZ 
nemzetközi megfigyelői. Tehát ebben az ügyben azt gondolnám, hogy egy gyors és 
megnyugtató változás kellene például a közmédiában, a parlamenti arányoknak 
megfelelő megszólalást kellene biztosítani a pártoknak. Az utolsó, a szokásos kérésem, 
amit miniszter úr mindig nagyon pozitívan fogad - és ezt itt is meg szeretném még 
egyszer köszönni -, az természetesen a soproni és a nyugat-magyarországi ingázók 
határátkelőhelyére vonatkozik, ahol először is szeretném megköszönni miniszter úrnak 
az eddigi munkáját, és a továbbiakban is ezt kérném. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Juhász Hajnalka alelnök asszony! 
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Külügyminiszter úrnak elsőként szeretném megköszönni azt a fáradhatatlan munkát, 
amit végez, és engedje meg, hogy hadd gratuláljak Sztáray Péter államtitkár úrnak, 
mert egy nagyon sikeres Európa tanácsi elnökségen vagyunk túl, és nagyon-nagyon 
sokat köszönhetünk neki és a csapatának. És hadd gratuláljak Joó Istvánnak is a 
Budapest Fenntarthatósági Expóhoz, mert ezek olyan sikerek, amikkel azt gondolom, 
hazánk hírnevét a világban is öregbítették. 

Miniszter úrhoz az lenne a kérdésem, hogy… 
 
ELNÖK: Magyar Leventének semmit? (Derültség.) 
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP), a bizottság alelnöke: Miniszterhelyettes úrnak 

szeretném megköszönni…, Magyar Levente miniszterhelyettes úrnak szeretném 
szívből megköszönni azt a parlamenti munkát, amelyet az elmúlt évben végzett. 

Rátérve a kérdésre miniszter úr irányába. A kormányközi egyeztetés zajlik és 
zajlott Brüsszelben, ahol fejezetcsoport-megnyitásra került sor; a magyar kormány 
kövezetesen kiáll a nyugat-balkáni bővítés érdekében, és Szerbia vonatkozásában ez 
négy fejezetcsoport megnyitását jelenti. 

2014-ben kezdte meg Szerbia a csatlakozási tárgyalásait. Látjuk, hogy lassan 
haladnak a fejezetek megnyitásai. Hogyan értékeli miniszter úr ezt az előrelépést? Mert 
azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök asszony. Mesterházy alelnök úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen 

köszönöm a lehetőséget. Én is szeretnék gratulálni a miniszter úrnak, hogy a Seychelle-
szigetekre most már végre vakcinákkal tudunk utazni. Ez egy nagy előrelépés egészen 
biztosan, csak, hogy én is valamihez gratuláljak a miniszter úrnak. Ez sok magyart fog 
érinteni, egészen biztosan a következő hetekben. 

De visszatérve a komolyabb kérdésekhez, azt kérdezném miniszter úrtól, hogy a 
magyar-ukrán viszony hogyan alakult az elmúlt évben, tehát milyen pozitív 
változásokat lát ebben miniszter úr? Hiszen itt azért volt egy stratégiája a magyar 
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kormánynak - konkrétan a NATO miniszteri szintű együttműködésre gondolok -, amit 
azóta is blokkol Magyarország. Ezzel kapcsolatban változott-e esetleg a pozíció? 
Hasznosnak, jónak ítéli-e meg miniszter úr ezt az eszközt, mint a határon túli magyarok 
érdekének képviselete szempontjából fontos eszközt. Vagy hogyan sikerült a viszonyt 
úgy általában javítani az elmúlt évben? 

A második kérdés az lenne, hogy az Egyesült Államokban, Németországban, 
Izraelben kormányváltás történt. Ez ön szerint hogyan határozza meg a magyar 
kormány külpolitikai mozgásterét a következő hónapokban? Ha itt ezen belül kitérne 
két olyan kérdésre, ami különösen talán szimbolikus vagy jelzésértékű - lehet az egyik 
az, hogy Magyarország nem kapott meghívást a demokráciacsúcsra Washingtonba, 
illetőleg Izrael Magyarországot nem tekinti jogállamnak, hiszen levette azon országok 
listájáról, akiknek bármilyen kiberfegyvert eladhat, és itt, ebben a nem is tudom, hány 
ország között, de Magyarország nem szerepel ezek között az országok között. Csak 
különengedéllyel lehet eladni Magyarország számára ilyen eszközt. Miközben más 
országok számára, amelyeket demokratikusnak és jogállamnak tartanak, ilyen 
engedélyre nincsen szükség. 

A harmadik kérdésem az lenne - szerintem egy picit kötődik talán ehhez -,  hogy 
ön úgy fogalmazott valahol, hogy az Egyesült Államok beavatkozni kíván a magyar 
választásokba a következő évben. Hogyha ezt egy kicsit pontosítaná, hogy mitől fél 
miniszter úr, milyen típusú beavatkozás érheti a magyar választópolgárokat azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan szavazzanak egy választáson. Tehát hogy hogyan tud ebbe 
az Egyesült Államok ilyenformán beavatkozni? Hogyha ezt az aggodalmát egy picit 
megosztaná velünk, azt megköszönném. 

És hogy még egy ilyen egyszerűbb kérdés vagy kevésbé talán stratégiai 
kérdéseket feszegető, csak pusztán kíváncsiságból, hogy miért az orosz 
külügyminisztert hívta meg a magyar nagyköveti értekezletre az elmúlt alkalommal? 
Hiszen ilyenre még talán sosem volt példa, az elmúlt 12 évben biztos nem, amióta önök 
kormányoznak. Tehát mi indokolta azt, hogy nem egy nyugati vagy NATO-szövetséges 
ország külügyminiszterét hívta meg, hanem kimondottan az orosz külügyminisztert? 
Köszönöm szépen egyelőre.  

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

Hogy Magyar Levente államtitkár úrnak is dicséret jusson: nagyon szépen köszönöm 
miniszter úrnak is, kifejezetten Magyar Levente államtitkár, miniszterhelyettes úrnak 
az Ipoly-hidakért tett erőfeszítéseket, hiszen tudom jól, hogy nagyon sokat tett azért, 
hogy több híd is megépülhessen a következő időszakban, ráadásul nagyon komoly 
magyar-szlovák együttműködés keretében. Ez az egyik része. Ezt nagyon szépen 
köszönöm. 

Másrészt pedig igazándiból az elmúlt időszak megmutatta azt is, hogy a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium nagyon erős munkát fejtett ki annak érdekében, 
hogy a gazdaságvédelmi akcióprogramból, a gazdaságvédelmi akciótervből kivegye a 
részét, és ezt én személyesen is, a saját körzetemben megéltem azzal, hogy mintegy 3 
ezer munkahelyet tudott megtartani az a program, amelyet ebből a szempontból a 
Külügyminisztérium is képviselt a nagy cégek segítésével, támogatásával, fejlesztési 
együttműködéseivel; és ez számunkra nagyon fontos a térségben. 

A kérdésem ezzel is kapcsolódik össze, hogy az elmúlt időszakban a járvány 
okozta gazdasági krízis- vagy válsághelyzetben, amit Európában is látunk, 
Magyarországon a Külügyminisztériumot tekintve általában véve Magyarországon a 
cégek támogatásával mit lát miniszter úr, körülbelül mekkora az a munkavállalói 
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létszám, akinek az állását sikerült azzal megőrizni, hogy különböző fejlesztési 
támogatások, illetve munkahelymegtartó támogatások jutottak vállalkozások számára.  

Igazándiból egy zárójeles kérdésem lenne még, ami az éves külpolitikában 
nagyon erős hatást váltott ki, és ki fog váltani egy nagyon erős hatást a jövőre nézve, ez 
pedig a posztafganisztáni helyzet. Igazándiból az, hogy mit gondol miniszter úr, mi lesz 
az a nagy kihívás, amit az afganisztáni, mondhatjuk úgy, hogy bukás, kivonulás okoz. 
Sokféleképpen lehet ezt nevezni, de látjuk azt, hogy ez nagyon erősen megütötte azt a 
közösséget, amely afganisztáni ügyekben érintett volt, a szövetségesi rendszert, 
egyáltalán a NATO-tagországokat. 

A kérdés az tehát, hogy hogy látja a miniszter úr Afganisztán jövőjét, illetve az 
afgán helyzet ránk, illetve Európára való hatását. 

 
ELNÖK: Nacsa Lőrinc, képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszter Úr! Köszönjük szépen a beszámolót és az elmúlt évben végzett munkát is. Azt 
is köszönöm, hogy a magyar külpolitika nem az ellenzéki kérdésekből kiérezhető 
igazodási kényszer alapján működik. Remélem, hogy a Külügyminisztériumban nincs 
olyan lista, hogy kit illik meghívni nagyköveti értekezletre és kit nem, és hogy hogyan 
próbáljuk megint az igazodási kényszert és a merjünk kicsik lenni politikáját 
visszahozni, amint ez képviselőtársaim kérdéséből kiviláglott. De az úgynevezett 
demokráciacsúcsról is beszélhetnénk, hiszen hál’ istennek Ukrajna, Irán és Pakisztán 
kapott rá meghívót, tehát ez nyilvánvalóan sok mindent elmond.  

Ukrajnáról szerettem volna én is kérdezni, miniszter úr, hiszen az ukrán 
helyzetben Ukrajna részéről sok mindent látunk. Néha fenyegetőznek, néha kitiltanak 
embereket, de néha aláírnak mondjuk felsőoktatási megállapodásokat, diplomák 
elismerését; tehát számos lépést láttunk az elmúlt hónapokban. Erre szeretnék egyrészt 
rákérdezni. 

Másrészt a Debrecenben épülő nemzeti oltóanyaggyárral kapcsolatban, hogy 
milyen megállapodások születtek már, milyen vakcinákat, a magyar fejlesztésű 
vakcinán túl milyen vakcinákat tud majd gyártani az oltóanyaggyár, és mennyire 
leszünk ebből a szempontból önellátóak? Hiszen tudjuk, hogy a migráció, a 
népvándorlás és a járványok korát éljük. Ezért stratégiai fontosságúnak tartom, hogy 
stabil lábakon álljon, és ne álljon elő újra az a helyzet, ami tavasszal előállt, hogy késnek 
a szállítmányok, mondjuk az európai uniós beszerzésekből nem kapjuk meg időben a 
vakcinákat, hanem saját magunkra tudjunk ilyen szempontból támaszkodni. 
Köszönöm szépen.  

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

szeretnék gratulálni miniszter úrnak, és köszönöm a munkáját, illetve kollégáinak is 
hasonlóképpen. Az egyik felvetésem az, hogy Brenner Koloman azt sugalmazta, mintha 
a Nyugat-Európában élő magyaroknak nem lenne joguk levélben szavazni. Szeretném 
emlékeztetni: mindenkinek van joga levélben szavazni, akinek Magyarországon nincs 
állandó lakóhelye, függetlenül attól, hogy Liverpoolban, Kézdivásárhelyen, 
Washingtonban vagy éppen Szabadkán lakik, a pontosság kedvéért. Rengeteget 
vitázunk erről a parlamentben, és rendszeresen felhozzák ezt a hamis érvet. Legutóbb 
Vona Gáborral volt alkalmam vitatkozni a Mandiner hasábjain, ő is folyamatosan 
ismétli ezt a hamis állítást, hogy a Nyugat-Európában élő magyaroknak nincs joga 
levélben szavazni. Igenis van!  
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Kérdésem, felvetésem kettő lenne. Egyrészt tegnap jártak itt szerb barátaink a 
szerb parlament szerb-magyar baráti tagozata, és egy remek hangulatú beszélgetést 
folytattunk le, soha nem voltak olyan jók a szerb-magyar kapcsolatok, mint ma, ezt 
közösen ismét meg tudtuk állapítani parlamenti szinten is. Hogyan látja miniszter úr, 
az ukrán reláció mellett a román-magyar kapcsolatok jövőjét az új román kormány 
megalakulása után. Ez az egyik felvetésem. 

A másik pedig a Velencei Bizottságnak ma látott napvilágot az egészen 
elképesztő álláspontja a magyar gyermekvédelmi törvény kapcsán, mi miniszter úr 
álláspontja a Velencei Bizottság állásfoglalása ügyében; volt alkalma ezt látni. Ugye, 
olyan állításokat fogalmaznak meg, hogy a magyar szülőknek nincs elsődleges joga a 
gyerekek vonatkozásában, hanem az NGO-knak van joga a gyermekek nevelésében. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Bartos Mónika képviselő asszony!  
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr, és 

miniszter úrnak a részletes tájékoztatót. Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt az 
erőfeszítést, amelyet ön és az egész minisztérium és a kormány hazánk és nemzetünk 
védelme érdekében tesz, mert azt gondolom, hogy olyan súlyos történések voltak az 
elmúlt évben is, amikor joggal beszélhetünk arról, hogy a hazánkat és a nemzetünket 
védeni kell nagyon sok súlyos hatástól. Miniszter úr is kitért az illegális migráció 
kérdésére, és erre szeretnék, a belorusz helyzettel kapcsolatban rákérdezni, hiszen azt 
látjuk, hogy ez a tömeges illegális migráció egyik újfajta szervezett formája, és egy igen 
speciális nyomásgyakorlást jelent az Európai Unióra és többek között a V4-ekre. Tehát 
erre szeretnék rákérdezni, hogy hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet, hogyan tudunk 
eredményesen fellépni, és a V4-ek között kialakult-e, hogy alakul ki egy újfajta speciális 
szolidaritás, hogy ezt meg tudjuk fékezni. Köszönöm szépen még egyszer a 
munkájukat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy elfogytak a kérdések. Jaj, bocsánat, 

Csenger-Zalán „nagykövet” úr. (Derültség.)  
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Én is szeretném megköszönni a beszámolót, és 
szeretném megköszönni a minisztérium minden egyes munkatársának, aki a 
védekezésben részt vett, hiszen, bár nagyon sok kritika éri - különösen az ellenzék 
részéről - így utólag a beszerzéseket, de emlékezzünk vissza, hogy akkor, amikor itt 
nagy volt a baj, akkor mindenki csak reménykedett abban, hogy a megfelelő 
védőeszközök rendelkezésre fognak állni. Még egyszer köszönjük szépen. Nagyon sok 
kérdés elhangzott, itt én nem is ismételném ezeket. Amire rákérdeznék: a Biden-
Putyin-találkozóval kapcsolatosan mire számíthatunk? Hiszen itt azért úgy tűnik, hogy 
a színfalak mögött történt valamiféle megállapodás, különösen Ukrajna kérdésében. Itt 
elnök úrral épp az elmúlt napokban voltunk az Egyesült Államokban, és ott azért 
minden egyes tárgyaláson felmerült az, hogy az amerikai politikai tényezők, 
szenátorok, képviselő között bizony egyfajta félelem volt, hogy az orosz mozgósításnak 
valamiféle háborús előkészület az oka. Így ennek fényében még érdekesebb az, hogy 
Biden elnök jelezte, hogy amerikai katonák nem fognak beavatkozni. Tehát itt 
mindenképpen valamiféle háttéralku látszik kirajzolódni. Talán a fő ellenség, Kína 
ellen. Tegyük hozzá rögtön, hogy az Egyesült Államoknak nagyobb a forgalma, 
kereskedelmi forgalma Kínával, mint az Európai Unióval, úgyhogy ez a bizonyos kettős 
mérce azért itt is megjelenik. Ez lenne az egyik kérdésem. 
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A másik a Németországhoz való viszonyunk. Itt az új kormányt megismerve, 
különösen a Zöldek által vezetett külügyminisztériumot. Azt gondolom, hogy nem lesz 
könnyű feladata a külügyi tárcának a Zöldekkel való zöldágra vergődés ügyében, hiszen 
azt látjuk, hogy nagyon különleges politikai elvárásaik vannak, hogy mást ne mondjak, 
csak az energiamix megváltoztatása Németországban: a klímavédelem ürügyén az 
atomerőműveket bezárták, és helyette barnaszénbányákat nyitottak, és füstölnek, mint 
az ördög - nyugodtan mondhatjuk így.  

Ha már itt az atomenergia kérdésköre előjött, akkor még egy harmadik apró 
kérdésként kérdezném miniszter úrtól, hogy itt Macron elnök úr tegnapi tárgyalásai 
során is kezd kirajzolódni valamiféle együttműködés az atomenergia Európai Unióban 
való ismételt, nem is legalizálására, hanem előtérbe hozására. Ismételten elfogadottá 
válásához mekkora esélyt lát arra, hogy ez a közeljövőben megtörténik? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Pont erre gondoltam, hogy nehogy már Dudás képviselő úr maradjon 

ki a körből. Dudád képviselő úr!  
 
DUDÁS RÓBERT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Miniszter Úr, Államtitkár Urak! A világért sem szeretnék kimaradni a 
hozzászólók köréből, és én is azzal szeretném kezdeni, hogy szeretném megköszönni a 
külügynek a munkáját. Nyilván számos kérdésben vannak esetleg olyan dolgok, olyan 
érvek, amiket lehet ütköztetni, és esetleg nem feltétlen ugyanúgy gondoljuk, a munka 
ugyanakkor, azt gondolom, elvitathatatlan.  

Nem szeretnék külön senkit kiemelni, már csak azért sem, mert nehogy 
bármelyikük esetleg sértőnek érezze magára nézve, hogy őt nem említem meg. 
Rengeteg kérdés elhangzott, kicsit nehéz helyzetben vagyok, hogy én mit kérdezzek 
öntől és önöktől, illetve melyik pontjára tapintsak rá a külügynek.  

 
ELNÖK: Egy elég, elég! (Derültség.)  
 
DUDÁS RÓBERT (Jobbik): Értem. Viszont szeretném kiemelni a 

nagykövetjelölti meghallgatásokat, melyeket még senki nem említett. Azt gondolom, 
hogy egy nagyon komplex és mindenki számára kielégítő anyagot kapunk, illetve olyan 
nagykövetjelöltek kerültek az elmúlt egy-másfél évben, mióta én a Külügyi bizottság 
tagja vagyok, a bizottság elé, akik, azt gondolom, azóta megállták a helyüket, és bízom 
benne, hogy ez így is lesz. 

Na és akkor egy rövid kérdés, hogy nehogy kimaradjak ebből a sorból: az orosz-
ukrán konfliktus kapcsán szeretném kérdezni miniszter urat, hogy - bár tudom, hogy 
hosszútávú gázmegállapodásunk van Oroszországgal, ugyanakkor viszont - egy ottani 
konfliktus veszélyeztetheti-e ezt. (Nacsa Lőrinc közbeszól.) A miniszter úrnak teszem 
föl, köszönöm. Tehát veszélyeztetheti-e ezt a gázellátást, mert Magyarország számára 
ez nagyon fontos. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Miniszter úr, köszönöm szépen a türelmet. Már csak pár gondolat. 

Lezárult, hamarosan lezárul a ciklus, tavasszal már nem sokat fogunk találkozni, és azt 
hiszem, hogy erre is kitekinthetünk most nagyon röviden. Köszönet illeti a 
minisztériumot, a miniszter urat, az államtitkár urakat az együttműködésért itt, a 
bizottság szintjén is, illetőleg a parlament szintjén is. Azt hiszem, hogy nem lehet e 
tekintetben panaszunk a kormányzat külpolitikai ágazatára. Úgy gondolom, azt is 
fontos hangsúlyoznunk, amiből az egyik benne volt a hozzászólásokban, hogy az elmúlt 
időszakban sikerült megőrizni és erősíteni a diplomáciai kar minőségét. Azt gondolom, 
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ez is nagyon fontos része ennek az értékelésnek, és mi ennek nagyon komoly 
haszonélvezői lehettünk, mert bármikor bárhova mentünk a nagyvilágban, 
színvonalas, minőségi háttéranyagokkal találkoztunk, és olyan partneri 
együttműködést tudtunk kialakítani a külképviseletekkel, illetőleg a központtal is, ami 
lehetővé tette, hogy eredményesen tudjuk elvégezni a munkánkat; attól függetlenül, 
hogy ki milyen politikai háttérrel rendelkezett, ezt a szolgáltató jellegét a 
minisztériumnak szeretném megköszönni a bizottság egésze nevében. 

Az ET-elnökségünk vonatkozásában azt gondolom, hogy nagyon eredményesek 
lehettünk mindenféle színtéren. Külön öröm számomra, amit talán kevesen vettek le, 
hogy a legvégén az Európa tanácsi elnökségünknek újjáalakult a Miniszteri Bizottságon 
belül a Kisebbségi Szakértői Munkacsoport, ami tíz éven keresztül nem létezett, nem 
működött a Miniszteri Bizottságon belül, és ez kifejezetten új, többlet-normaalkotást 
fog végezni a fiatalok politikai részvétele vagy éppen a nyelvhasználati jogok 
tekintetében. 

Ha a magyar elnökség nem nyomja a nemzeti kisebbségi tematikát, akkor, azt 
gondolom, hogy ezt nem értük volna el. Ezt szerettem volna kiemelni az eredmények 
közül, de sok mindent megemlíthettem volna.  

Ami a V4-elökségünket illeti: nagyon látványos, látható, hogy milyen V4 plusz 
formációk jelennek meg. Úgy látom, hogy dinamikusan halad ez az elnökség. A magunk 
részéről mi is igyekszünk kivenni a részünket a külügyi bizottsági együttműködésből, 
illetőleg a V4+B3 együttműködésből. Nyilatkozatot adtunk ki. Ezt is szeretnénk az 
elkövetkezendő időszakban folytatni. Köszönjük az együttműködést ezen a téren. 

Az Egyesült Államokra rákérdezett már Csenger-Zalán Zsolt alelnök úr. Valóban 
most érkeztünk haza. Itt azért az Ukrajna-kérdésre leágazva fontos megemlítenünk azt, 
hogy elhangzott - nem tudjuk, hogy szándékosan vagy szándék nélkül - Biden elnök 
részéről, hogy Amerika nem fogja megvédeni Ukrajnát, hogyha támadás éri. Ez az 
elmúlt napok legerőteljesebb kijelentése volt az Egyesült Államok részéről. 

Én azonban arra szeretnék rákérdezni, hogy a Három Tenger Együttműködés 
élvezi a magyar kormánynak a támogatását is. Sokáig azt hittük, hogy Amerika 
támogatását is élvezi, de csak nem akar megszületni az a döntés, hogy beteszi azt a 300 
millió dollárt az Egyesült Államok ebbe az alapba, amitől ez az alap életre tudna kelni.  

E tekintetben egy közös levelet írtunk a V4-B3 külügyi bizottsági elnökök, az 
amerikai képviselőházi és szenátusi külügyi bizottsági elnökeinek. Egyelőre nem 
kaptunk ezzel kapcsolatban választ. Érdeklődnék az iránt, miniszter úr, hogy van-e 
valami, amiről nem tudunk.  

És valóban Ukrajnától volt hangos az elmúlt napokban a világpolitika, és marad 
is; úgy tűnik, az EiT-nek is kiemelkedő napirendje lesz. Született a napokban egy olyan 
döntés, ami némileg meghökkentő volt, a kettős állampolgársággal kapcsolatosan, 
hogy nem kaptak kettős szavazati jogot a kettős állampolgárok, tehát kizárja a kettős 
állampolgárok kettős szavazati lehetőségét ez az ukrán jogszabály. Volt egy Zelenszkij-
dialógus. Kuleba miniszter úrnak is folyamatos a kapcsolattartása. Hogyan értékeli, 
miniszter úr? Elhangzott többek részéről az erre irányuló kérdés.  

A Balkán vonatkozásában egy kérdést szeretnék kiemelni. Ez Bosznia-
Hercegovinában az elmúlt napokban nagyon hangsúlyosan jelenik meg, amikor is a 
Republika Srpska elnöke bejelentette, hogy újra kívánja alakítani a Republika Srpska 
hadseregét. Nem tudom, hogy e tekintetben a magyar kormányzati álláspont hogyan 
kezeli ezt a kezdeményezést, illetőleg hogyan értékeljük ezt a megnyilvánulását Dodik 
elnök úrnak. 

És végül a kisebbségi kérdések vonatkozásában: polgári kezdeményezések az év 
során nem arattak túl nagy sikert az Európai Unióban, viszont annál nagyobb sikert 
arattak nálunk a Kárpát-medencében, itt, Magyarországon tömeges támogatást 
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élveztek, csodaszámba ment, hogy több millió aláírást sikerült összegyűjteni ezen 
régiós kezdeményezések számára.  

Azt gondolom, hogy ez egy nagy magyar diplomáciai siker, ugyanakkor azt 
hiszem, hogy a magyar diplomáciának fontos feladata, hogy megpróbáljuk a még 
életben levő polgári kezdeményezésekkel - bár végső soron mind a kettő életben van: 
most bírósági szakaszban van a Minority SafePack, hiszen bírósághoz fordultak a 
kezdeményezők az Európai Bizottság álláspontjával szemben, és a régiós polgári 
kezdeményezés pedig még nem is került benyújtásra -, ezzel kapcsolatban fontosnak 
tartom, hogy a magyar diplomáciai aktivitás intenzív maradjon.  

Ami pedig a közvetlen nemzetpolitikai kérdéseket illeti: egyetlenegy kérdésem 
lenne. A román és a szlovák médiában eléggé összehangolt támadás tapasztalható a 
magyar nemzetpolitika ellen mind a gazdasági, gazdaságfejlesztési programok, mind 
pedig más vonatkozásokban. Nem kívánok ennek a részleteire kitérni. Azt hiszem, hogy 
komoly figyelmet érdemel a részünkről ez a sajtószinten megjelenő előkészítés. Azt 
gondolom, hogy félő, hogy ennek lesz még folytatása, és különösen itt, az 
elkövetkezendő időszakban a választási kampány intenzívebbé válása idején azt 
hiszem, hogy fontos erre megfelelő figyelmet fordítanunk.  

Képviselőtársaim! Azt hiszem, hogy mindenki elmondta, amit gondolt, és még 
hagytunk időt a külügyminiszter úrnak, illetve vendégeinknek. Megadom a szót a 
miniszter úrnak. 

Szijjártó Péter válaszai 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót, elnök 
úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Először Kína és Magyarország kapcsolatáról szeretnék 
mondani néhány gondolatot.  

Azt gondolom, hogy ne engedjünk az átveréseknek, ugyanis a helyzet az, hogy 
azok, akik a leghangosabban bírálják Kínát, meg azokat, akik Kínával normális 
együttműködésre törekednek, azok csinálják a legnagyobb üzleteket Kínában Kínával.  

Ma az Európai Unió már többet kereskedik Kínával, mint az Egyesült 
Államokkal, és hallhattuk, hogy az Egyesült Államok Kínával való kapcsolata, 
kereskedelmi forgalma összemérhető az Egyesült Államok és az Európai Unió 
kereskedelmi forgalmával.  

Mindez azt jelenti, hogy minket Kínával való gazdasági együttműködés 
tekintetében vetélytársként kezelnek. Amikor mi kínai vállalatok beruházásaiért 
versenyzünk, akkor azt általában nyugat-európai országokkal szoktuk tenni. Most is 
több milliárd eurónyi kínai beruházásért zajlik verseny, és akik a versenytársaink, azok 
nyugat-európai országok. Ők ugyanúgy szeretnék, hogyha magas technológiai 
színvonalat képviselő, több ezer munkahelyet teremtő kínai beruházások 
odamennének, és kényelmetlen és kellemetlen nekik, hogy a közép-európai országok 
versenytársként lépnek fel. 

Tavaly a legtöbb beruházás Magyarországra Kínából érkezett, idén pedig a 
második legtöbb beruházás jött onnan. És érdemes megnézni azt a számpárost, ami 
úgy szól, hogy 2007-ben a világon végrehajtott valamennyi beruházás 80 százalékát 
Nyugatról, 20 százalékát Keletről finanszírozták; tavaly a világon végrehajtott 
valamennyi beruházás 70 százalékát Keletről, 30 százalékát Nyugatról. 

Tehát már rég nem igaz, rég nem igaz az, hogy a tőke Nyugatról Keletre áramlik 
olcsó munkaerőt keresve, ugyanis a keleti gazdasági szereplők pénzügyileg, 
technológiailag is felerősödtek annyira, hogy versenytársai tudnak lenni 
technológiailag is meg pénzügyileg is a nyugati beruházóknak.  

Egyébként pedig 60 százalékkal növeltük az exportunkat Kínába csak az idei 
esztendőben, és a kínai piac méretéből fakadóan egy ilyen növekedés az egész 
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nemzetgazdaság teljesítményére hatással van. Szeretném önöket tájékoztatni arról, 
hogy 2010 óta, amióta a keleti nyitást meghirdettük, a magyar export 23 százalékkal 
nőtt a keleti nyitás célországaiba. 

Én 2012 óta foglalkozom a Kínával való együttműködés kérdésével, nagyon sok 
tárgyalásnak és megállapodáskötésnek lehettem a részese, csak a saját 
tapasztalatomról tudok beszámolni: a kínaiak egyetlenegy esetben sem támasztottak 
semmilyen politikai előfeltételt vagy elvárást.  

Ami a Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban élő magyarokat illeti, 
természetesen a választójogi törvénnyel összhangban mindenki megkapja a 
lehetőséget arra, hogy elmondja a véleményét Magyarország jövőjéről, így a magyar 
külképviseleteken a megfelelő létszámmal fogunk a rendelkezésükre állni a külhonban 
élő magyaroknak a világ minden pontján. És ahogy az elhangzott, a levélben történő 
szavazás részletei és feltételei pedig világosan körül vannak írva a választójogi 
törvényben. Itt egy fontos dologra még hadd hívjam fel az önök figyelmét. Ugye, 
tavalyelőtt volt az első olyan év, amikor többen jöttek haza Magyarországra 
munkavállalási céllal, mint amennyien elmentek. Ennek több oka is van, szeretném 
hinni, hogy legalább egy kicsi része van ebben annak az akciósorozatunknak, hogy nagy 
nemzetközi vállalatok, akik itt Magyarországon kifejezetten magas hozzáadott értékű, 
jól fizető, gyors előremenetelt lehetővé tevő, felsőfokú végzettséget, nyelvtudást igénylő 
munkahelyeket hoznak létre, azok azokon a nagykövetségeken és főkonzulátusokon, 
ahol sok magyar él, velünk, a Külügyminisztériummal, illetve a nagykövetségeinkkel, 
főkonzulátusainkkal együtt karriernapokat tartanak, vagyis bemutatják a 
Magyarországon kínált munkahelyeiket. Minden egyes ilyen alkalommal 80-100 
életrajz kerül begyűjtésre, és ezeknek a magyaroknak egy jelentős része haza is jön, 
hogy itthon dolgozhassanak ezeknek a nagy magyar vállalatoknak. 

Ami a magyarországi médiahelyzetet illeti, az elmúlt időszak nemzetközi 
tárgyalási tapasztalatairól tudok önnek beszámolni. Külügyminiszterként a közmédia 
működését annyira nem akarnám minősíteni, mert nagyon erőltetett lenne a közmédia 
működésének felügyeletét a külügyi portfolióba beletenni, de a helyzet az, hogy én úgy 
látom, hogy a nemzetközi intézmények azokat a médiarendszereket minősítik 
szabadnak, amelyek legalább 98 százalékban a liberális mainstream által uralt 
médiumokból állnak. Azokat a médiarendszereket, ahol a konzervatív, nemzeti, 
jobboldali, keresztény értékrendet képviselő médiumok is megjelennek, azokat 
azonnal nem szabadnak, elnyomottnak minősítik. Nem tudom, hogy az helyes-e, hogy 
ha egy médium konzervatív vagy kereszténydemokrata álláspontot képvisel, akkor 
azonnal szolgamédiának minősítik, és csak azok lehetnek független médiumok, 
amelyek kőkemény liberális álláspontot képviselnek. Én azt gondolom, hogy egy 
nemzeti médiarendszer szabadságát nem az alapján kellene lemérni, hogy a liberális 
mainstream hány százalékos részesedéssel rendelkezik benne.  

Ami a BBC-alapelveket illeti, tisztelt képviselő úr, aki adott már hosszú, 
húszperces élő interjút a BBC-nek, annak közvetlen tapasztalása van a korrektségről és 
a BBC alapelveiről. (Derültség.)  

Ami az Ausztriába történő ingázást illeti, köszönöm alelnök úr kedves szavait. 
Nemrégiben ismételten beszéltem az osztrák külügyminiszter kollégával arról, hogy az 
Ausztriában meghozott szigorú intézkedések kapcsán tegyenek kivételt vagy legalábbis 
könnyítést az ingázó magyarokkal. Ott erre ígéretet is kaptam, és úgy látom, hogy ha 
nem is teljes egészében, de részben ezt az ígéretüket továbbra is teljesítik. 
Folyamatosan kérjük őket a határellenőrzés felgyorsítására, folyamatosan kérjük őket 
a rugalmasságra, folyamatosan kérjük őket annak elismerésére, hogyha valaki be van 
oltva, a magyar nemzeti szabályozás által jóváhagyott vakcinával, akkor az ne kerüljön 
az oltatlanokkal egy minősítés alá. De természetesen alelnök úr elvárásainak is 
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megfelelően a jövőben is erre a kérdésre fokozott figyelmet fogunk fordítani, nemcsak 
azért, mert egy megyéből származunk. 

Ami a nyugat-balkáni bővítést illeti, szerintem frusztráló mértékű képmutatás 
zajlik, ugyanis minden egyes európai uniós vezető, külügyminiszter, intézményi vezető 
nyilvánosan elkötelezett, fantasztikusan lelkes támogatója a bővítésnek, aztán, mikor 
bent ülünk a tárgyalóteremben, mint például ma, akkor ilyen hatalmas „botokkal” 
érkeznek, nagyon sokkal, és azokat folyamatosan dugják be a küllők közé. Mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a bővítés folyamatát lelassítsák vagy 
ellehetetlenítsék. Ma látni kell, hogy a bővítéspárti álláspont kisebbségben van az 
Európai Unióban, teljesen mindegy, hogy a kommunikációs színtéren mi jön át. És 
igen, ma négy csatlakozási fejezetet végre megnyitottunk a szerbekkel, hatalmas 
elismerés a szlovén elnökségnek, de ha most egy történelmi, az elmúlt évek - hogy is 
mondjam - távlatába helyezem, akkor ez elég szegényes eredmény, hogy 35 fejezetből 
22 meg van nyitva. Ha le lenne zárva, akkor azt mondom, hogy már látnánk a fényt az 
alagút végén, de így, hogy 35-ből 22 van megnyitva, szerintem ez nem egy dicséretes 
teljesítmény Brüsszel részéről. Azt gondolom, hogy természetesen nem várhatjuk el az 
északi meg nyugati államoktól itt Európában, hogy azonos érzékenységgel bírjanak a 
Nyugat-Balkán irányába, mint egy szomszédos ország. De azt meg kellene érteniük, 
hogy a Nyugat-Balkán békéje, biztonsága és fejlődése egész Európa stabilitására, 
biztonságára közvetlen és jelentős hatással van. Ebben a kérdésben Szerbia 
kulcsország, ha rajtunk múlott volna, csak rajtunk múlott volna, akkor a szerbek már 
tagok lennének. Amikor a Külügyek Tanácsában a Nyugat-Balkánról beszélünk, akkor 
rendszeres a siránkozás, hogy úristen, a kínaiak, az oroszok, a katariak, a törökök, a 
szaúdiak, a Mars-lakók, a nem tudom, kicsoda, mindenki befolyást gyakorol a Nyugat-
Balkánra. Jön a kérdés, hogy és mi miért nem? Egyelőre még úgy néz ki, hogy a nyugat-
balkáni országok Európába szeretnének integrálódni, de ha mi így két kézzel lökdössük 
el őket magunktól, akkor egy idő után be kell látnunk, hogy a világpolitikában nincsen 
vákuum, és ha mi nem integrálunk egy térséget, akkor majd azt más megfogja oldani. 
Ezért a siránkozás helyett az őszinte politikát javasolnánk. 

Ami a vakcinaigazolványokat illeti, eddig 25 országgal kötöttünk megállapodást, 
a héten két újabb tárgyalást tudunk lezárni. Most úgy látom, és azon vagyok 
természetesen, hogy minél több országgal létrejöjjenek ezek a megállapodások.  

Ami Magyarország és Ukrajna kapcsolatait illeti, ha végignézünk a 
szomszédainkon, és most nézzük azt a hat országot, ahol jelentős magyar nemzeti 
közösség él, a hat országból öt esetében egyértelműen előrementünk idén a kapcsolatok 
tekintetében, egy országgal nem sikerült ez, de nem csak idén, az elmúlt években, ez 
Ukrajna. Ukrajnával tovább romlott a kapcsolatunk. Az az ambivalencia, amire Nacsa 
képviselő úr is rámutatott, az igen, érezhető, remek hangulatú, nagyon konstruktív, 
nagyon barátságos megbeszéléseink vannak, majd másnap bejelentenek megint valami 
kisebbségijog-csorbítást. Legutóbb ez éppen akkor történt, amikor a miniszterelnök úr 
elfogadta az ukrán elnök kérését, fogadta a telefonhívását, majd másnap olyan 
intézkedéseket helyeztek kilátásba, amelyek gyakorlatilag a magyarok közéletben való 
szerepvállalását szinte teljes mértékben ellehetetlenítik. Folyamatosak a kisebbségijog-
sértések, én azt gondolom, hogy helyes az, ha bizonyos nemzetközi szervezetekben, 
ahol mi tagok vagyunk, és az ukránok csak igyekeznek oda, ott a megfelelő eszközeinket 
használjuk. Tehát a NATO-Ukrajna bizottsági ülések miniszteri szinten történő 
összehívását továbbra is blokkoljuk, és ha ez így megy tovább, akkor nem vagyok abban 
biztos, hogy az Európai Unióban is nem kell majd nyúlnunk a vétó, illetve a blokkolás 
eszközéhez Ukrajnával kapcsolatban különböző integrációs kérdésekben.  

Ami a választásokba történő beavatkozást illeti, ismét egy ízelítőt kaphattunk a 
nyugati liberális mainstream média korrektségéből, ez az interjú, amire az alelnök úr 
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is utalt, olyan szavakat tartalmaz, amiket én életemben nem használtam. Ezért, mivel 
hála a Jóistennek, a videofelvétel mind a mai napig elérhető, arról a válaszomról, 
amiről aztán írtak valamit, aminek semmi köze vagy nagyon kevés köze volt ahhoz, 
amit mondtam, ezért védve vagyok, ugyanakkor az állításomat pedig fenntartom.  

Itt élünk Közép-Euróban, történelmünk jelentős része arról szólt, hogy Keletről 
és Nyugatról is befolyást próbálnak itt szerezni, mi meg a magunk eszközeivel 
védekezünk ez ellen. Én nem tudom nem a közvélemény akaratának külső 
formálásának jeleként felfogni azt, hogyha egy másik ország külügyminisztériuma 
pályázatot írt ki a nagykövetségei számára, a budapesti nagykövetség pedig abból pénzt 
szerez ahhoz, hogy Magyarországon különböző médiumokat finanszírozzon, én nem 
tudom nem a belügyekbe történő beavatkozás jeleként értékelni azt, amikor egy 
interneten megjelenő cikk aljára oda van írva - nyilvánvalóan élesen kormányellenes 
írás aljára oda van írva -, hogy azt melyik budapesti nagykövetség finanszírozta.  

Mint ahogy azt sem tudom függetleníteni a magyar belpolitikai viszonyoktól, 
amire éppen előbb utaltunk, amikor valaki arról beszél, hogy kettős állampolgárok 
szavazását gyakorlatilag ellehetetlenítik valamelyik állampolgárságuk által érintett 
országban. 

A demokráciacsúcs kapcsán: hála a Jóistennek, Magyarország már nem egy 
érettségiző diák, tehát nekünk nincsen szükségünk odaülni egy vizsgabizottság elé, 
hogy az meggyőződjön a tudásunkról, tehát senki - szeretném aláhúzni: senki - sem 
jogosult arra, hogy a magyar demokrácia állapotát minősítse, felmérje, arról 
bizonyítványt állítson ki. A mi ezeréves történelmünk, az elmúlt sok száz év 
demokráciáért és szabadságért vívott küzdelmei, a rendszerváltoztatás, az azóta eltelt 
időszak is világosan mutatják, hogy Magyarország egy érett demokratikus ország. 

Az más kérdés, hogy egyesek nem szeretik azt, ahogy a magyar emberek 
döntenek az ország jövőjéről, de szerintem az antidemokratikus, hogyha valaki 
megkérdőjelezi egy másik ország polgárainak jogát arra, hogy elmondják a 
véleményüket, és döntsenek az ország jövőjéről.  

Mi megértjük azt, hogy a liberális maintsream nem bírja megemészteni azt, hogy 
háromszor egymás után kétharmados többséggel akármilyen választási rendszer is 
volt, a Fidesz megnyerte a parlamenti választásokat. Nyilvánvalóan nehéz azt 
megemészteniük, hogy a liberális mainstreammel szemben álló politikát képviselünk, 
és még sikeresek is vagyunk, és még őszintén el is tudjuk vagy merjük mondani a 
véleményünket a világ dolgairól. Értjük, hogy ezt nehéz feldolgozni, de ettől még ezzel 
együtt kell élniük. 

Ami pedig a szövetségeseinknél történt kormányváltásokat illeti, szerintem mi 
ne essünk abba a hibába, mint ezek a szövetségeseink. Nekünk nem dolgunk 
minősíteni más országok belpolitikai folyamatait, tehát mi tiszteletben tartjuk mind az 
amerikai, mind a német, mind az izraeli választópolgárok döntését, és azokkal a 
kormányokkal dolgozunk együtt, amelyeket ők megválasztottak. Azt viszont 
elutasítjuk, hogyha ezek a kormányok Magyarország belpolitikai, belső ügyeibe 
kívánnak beavatkozni.  

Olvassa el, tisztelt alelnök úr, a németországi testvérpártjuk hétvégi 
kongresszusán elmondott főtitkári, társelnöki beszédeket, és akkor azt hiszem, hogy az 
aggodalmunk közös lehet arra vonatkozólag, hogy a német Szociáldemokrata Párt 
milyen elvárásokkal és milyen törekvésekkel rendelkezik az elkövetkező magyar 
parlamenti választás vonatkozásában.  

A nagyköveti értekezletre meghívott vendégek kapcsán szeretném megkérni azt, 
hogy senki ne keltse azt a hamis látszatot, hogy arra egy vendéget hívtunk meg. Hat 
vendég tartott előadást a nagyköveti értekezleten, ugyanis arra törekedtem, hogy 
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legyen EU-s, NATO-s, legyen EU-ba igyekvő, legyen keleti, legyen semleges, és legyen 
nemzetközi szervezeti tisztségviselő is.  

Ezért az EU- és NATO-tag Horvátország külügyminisztere, a svájci 
külügyminiszter, az Európai Unióba igyekvő Szerbia integrációs minisztere, valóban az 
orosz külügyminiszter, a WHO főigazgatója és az EBESZ kisebbségügyi főmegbízottja 
volt a nagyköveti értekezlet vendége. Ez hat ember.  

Ha tehát valaki azt a látszatot kelti, hogy egyedül az orosz külügyminisztert 
hívtam meg, akkor azt kell mondjam, hogy az nem mond igazat. Hozzáteszem: akkor 
sem lett volna semmi baj, ha csak őt hívom meg egyébként, de hat vendéget hívtam 
meg. Mind a hat el is fogadta a meghívásunkat, és mind a hatan előadást tartottak a 
nagyköveti értekezleten. 

Ami az Ipoly-hidak építését illeti. Három Ipoly-híd építése van éppen 
folyamatban. A magyar-szlovák határon hat új átkelőpont kivitelezése zajlik. Ezek 
közül három Ipoly-híd, egy út, egy kompkapcsolat és egy gyalogos-kerékpáros híd a 
Dunán. Arra számíthat az alelnök úr, hogy ezeket a beruházásokat úgy követjük 
figyelemmel, hogy 2023-ra mind a háromnak be kell fejeződnie. 

Ami a vállalati támogatásokat illeti: köszönöm az elismeréseket. Emlékszem, én 
magam is, szép emlékeim vannak a Balla alelnök úr választókerületében tett 
látogatásokról. 1380 vállalat, összesen 895 milliárd forintnyi beruházással, 373 
milliárd forintos kormányzati támogatással, 290 387 munkahelyet védett meg a 
versenyképesség növeléséért kiírt támogatási program keretében. Szerintem jobban 
jártunk, mint hogyha ezt a pénzt segélyekre osztogattuk volna el. 

Ami az afganisztáni helyzetet illeti. A helyi beszámolók alapján harminc-
harmincötezer ember hagyja el Afganisztánt naponta. Ezek az emberek nagy 
valószínűséggel előbb vagy utóbb Európa különböző külső határain fognak megjelenni. 
Amikor megtörtént a bejelentés az afganisztáni szerepvállalás végéről, akkor mi két 
dologra figyelmeztettünk. 

Egy: kerüljük azt, hogy Afganisztán egy újabb tömeges migrációs hullám 
kiindulópontja legyen, illetve, hogy Afganisztán terrorszervezetek melegágyaként 
szolgáljon a jövőben. Úgy tűnik, hogy ezt nem sikerült teljes mértékben megvalósítani.  

A Nemzeti Oltóanyaggyár jövő év őszén lesz termeléskész állapotban. Jelenleg a 
Sinopharm és a Szputnyik oltóanyagok gyártóival történik egyeztetés arról, hogy 
úgynevezett fill and finish alapú gyártás kezdődjön meg. Azt követően pedig a teljes 
technológiai lánc átvételére tud majd sor kerülni. Természetesen tárgyalunk a többi 
gyártóval is termékeik magyarországi előállításáról. 

Románia új kormányával igyekszünk a jó együttműködésre törekedni. Végre 
stabilnak tűnő kormány van, ráadásul magyar részvétellel. Ez szerintem aláhúzza az 
RMDSZ kiváló teljesítményét az elmúlt évekből. Kelemen Hunor és a magyar 
miniszterek teljesítményére pedig joggal lehetünk büszkék. Látom, hogy a képviselő úr 
is nemrégen hosszabb utat tett Erdélyben, kíváncsi vagyok majd a tapasztalataira.  

Ami a gyermekvédelmi törvényt illeti, ha csak azt a mondatot olvasom fel, hogy 
a kiskorúak védelme nem igazolja a nemváltoztatás és a homoszexualitás 
promótálásának tilalmát, akkor azt hiszem, hogy joggal tesszük föl a kérdést, hogy 
milyen testületről is van szó, és nagyon reménykedünk abban, hogy nem az európai 
adófizetők pénzéből tartják ezt fenn, mert ha ez így van, akkor az hatalmas nagy baj, 
mert ha valaki ilyet leírhat, és még utána büszke is rá, meg még fizetünk is neki, akkor 
az egy olyan állapot, azt hiszem, amit minél előbb jó lenne átadni a múltnak.  

Méltatlannak, felháborítónak, elképesztőnek gondolom mindezt a magyar 
gyermekekre. A gyermekeket nyilvánvalóan a szülők ismerik a legjobban, nem az NGO-
k. Én kikérem magamnak, hogy az én bármelyik fiamnak bármilyen NGO az iskolában 
magyarázza a nemváltoztatás meg a különböző szexuális orientációk lehetőségét. Én 
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vagyok az apjuk, majd én megoldom, amikor annak itt van az ideje, úgy, ahogy azt 
gondolom, hogy itt van az ideje; és azt hiszem, hogy ez minden magyar szülőre 
vonatkozik.  

Ami az orosz és az amerikai elnök találkozóját illeti, mi minden ilyen 
találkozónak örülünk, tekintettel arra, hogy itt nekünk a nemzetbiztonsági érdekünk 
az, hogy Kelet és Nyugat között legyen egy normális, kulturált, kölcsönös tiszteleten 
alapuló párbeszéd. A történelem világosan megmutatta, hogy ha Kelet és Nyugat között 
konfliktus van, az nekünk rossz, ha Kelet és Nyugat között értelmes párbeszéd van, az 
nekünk jó. Mi tehát mindig örülünk, amikor az amerikai elnök a kínai elnökkel vagy az 
orosz elnökkel egyeztet, és mindkét típusú egyeztetésre sor került az elmúlt 
időszakban. 

Ami a francia elnök látogatását illeti: valóban vannak olyan pontok, amelyek 
mentén közös érdekeket tudunk képviselni az Európai Unióban.  

Ilyen a nukleáris energia kérdése is. Egyértelmű, hogy a nukleáris energia egy 
dekarbonizált, nem átmeneti, tiszta, biztonságos, olcsó módja az energia 
előállításának. Minden ezzel szembeni érvelés, azt gondolom, kizárólag képmutató 
politikai alapon történik. Örülünk, hogy itt egy szoros francia közép-európai 
együttműködés jött létre.  

Azt hiszem, hétfőn, tegnap reggel az európai külügyminiszterek közül néhányan 
találkoztunk a Nemzetközi Energiaügynökség vezetőjével, aki pedig elmondta, hogy 
nagy újjászületésben van a nukleárisenergia-előállítás a világon. Kína, az Egyesült 
Államok, Korea, Japán is növeli ebben a tekintetben a kapacitásait. 

Szerencsére az orosz-ukrán konfliktus most már nem veszélyeztetheti 
Magyarország hosszú távú gázellátását, tekintettel arra, hogy az orosz fél a 
szerződésben két, Ukrajnától különböző szállítási útvonalat kötött ki.  

Az egyik Ausztrián keresztül, a baumgarteni beadóponton keresztül, a másik 
pedig a déli, tehát Szerbia irányából történő belépési ponton. Megérte tehát az a 
fejlesztés, amelyet saját magyar forrásból hajtottunk végre, és amelynek nyomán déli 
irányból is megnyílt a nagymennyiségű gáz szállításának lehetősége. 8,5 milliárd 
köbméternyi gázt tudunk fogadni most már délről, Szerbia irányából.  

Köszönöm a kedves szavakat és az elismeréseket az ET-elnökség kapcsán, 
köszönöm elnök úrnak, hogy a parlamenti közgyűlési képviselők mindvégig 
támogatták a magyar elnökség erőfeszítéseit, különös tekintettel arra, amikor a 
nemzeti közösségek jogaiért szálltunk síkra. Brüsszelben rávágták az ajtót a 
nemzetiségi kisebbségekre a Minority SafePack egészen arcpirító módon történő 
elutasításával, és ha ott rávágták az ajtót a nemzeti közösségekre, akkor ki kellett nyitni 
egy másikat, az ugye, Strasbourgban sikerült is. Köszönöm szépen az 
együttműködésüket, mint ahogy köszönöm elnök úrnak és a bizottság valamennyi 
tagjának az aktivitást a visegrádi elnökség parlamenti lábának megteremtésében. 
Tájékoztatom önöket, hogy jövő héten, kedden Törökország külügyminisztere érkezik 
az idei év utolsó V4 plusz formátumú ülésre, és a jövő évben is minden hónapban lesz 
egy V4 plusz formátumú miniszterelnöki és külügyminiszteri tanácskozás is.  

A Három Tenger Kezdeményezés kapcsán szerintem elnök úr fején találta a 
szöget, ebből majd akkor lesz valami, ha lesz benne pénz. Mi beletettük a magunkét, 
húsz millió eurót, az Egyesült Államok pénzügyi szerepvállalása egyelőre valóban még 
várat magára, nyilatkozatokat hallunk, átutalást még nem látott az alap. Ez egy kiváló 
kezdeményezés a kommunikáció szintjén, itt addig, amíg konkrét projektek nem 
valósulnak meg belőle. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy a kínaiak többmilliárd 
eurós alapokkal rendelkeznek egyébként itt a térségben, tehát érdemes lenne 
versenyképesnek lenni. A Budapest-Belgrád vasútvonalat is szívesen finanszíroztuk 
volna más forrásokból, ha azok rendelkezésre álltak volna.  
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Bosznia-Hercegovina kapcsán azt tudom mondani, hogy a daytoni 
megállapodáshoz való ragaszkodás szerintem ez a fő vonal, amelyre mindannyiunknak 
rá kell állni. A daytoni megállapodásokat tiszteletben kell tartani. Ez persze jelenti azt 
is, hogy a Bosznia-Hercegovinát alkotó, államalkotó nemzetek jogait tiszteletben kell 
tartani mindazon vívmányok és jogok vonatkozásában, amelyeket a daytoni 
megállapodás számukra rögzít.  

Végezetül a szlovák és román média egyes szeleteiben zajló összehangolt 
támadás kapcsán én csak azt a nem is túlságosan költői kérdést vetem fel, hogy nézzük 
meg, hogy kinek érdeke az, hogy újra feszültségeket szítson Közép-Európában, kinek 
az érdeke az, hogy a magyar nemzeti közösség újra feszültség- és ne erőforrás legyen, 
kinek az érdeke az, hogy ebben a térségben a konfliktusok üssék fel a fejüket a béke és 
a nyugodt fejlődés helyett. És ha ezt a kérdést magunkban megválaszoljuk, akkor 
szerintem közelebb jutunk a megoldáshoz is.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a kérdéseiket, és 
köszönöm, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönjük a válaszokat. Mesterházy alelnök úrnak lenne még egy 

utókérdése. Valaki másnak lenne még ilyen? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, akkor 
alelnök úr!  

További hozzászólások 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen 
köszönöm. Nagyon figyeltem miniszter úrra, úgy tűnik nekem egy picit, hogy ön 
kevésbé figyelt rám, legalábbis a kérdéseimre. Egy kiigazítást rögtön hadd tegyek: nem 
azt mondtam, hogy az a gond, hogy egy embert hívott meg a nagyköveti értekezletre, 
azt kérdeztem, hogy mi indokolta azt, hogy Lavrov külügyminiszter ott legyen ezen az 
értekezleten. Ennek a jelentése talán egy kicsit más, és éppen ezért senki nem is akart 
más látszatot kelteni.  

De csak azért, hogy jól értettem-e külügyminiszter urat, néhány pontosítást 
kérnék miniszter úrtól. Ha jól értettem, akkor azt mondja, hogy Oroszország és Kína is 
be akar avatkozni a magyar belpolitikába és a magyar választásokba, hiszen ön úgy 
fogalmazott, hogy Keletről is és Nyugatról is egyformán be akarnak avatkozni itt Kelet-
Közép-Európában a dolgokba. Tehát, ha jól értem, akkor ön azt várja, hogy az Egyesült 
Államokon kívül, akár Oroszországból vagy Kínából is érkezhet ilyen beavatkozás. 

Még egy pontosítás, ha jól értem, akkor nemcsak a NATO-ban fogjuk blokkolni 
az Ukrajnával való együttműködést - most kicsit az idő miatt egyszerűsítek a 
fogalmazásban -, hanem egyéb más, Európai Unión belüli blokkolásokban is 
gondolkodik a magyar kormány. Csak, hogy ezt pontosan értsük. 

A harmadik, hogy arról nem mondott miniszter úr semmit sem, én nem azt 
kértem, hogy azt minősítse, hogy Németországban vagy Izraelben vagy az Egyesült 
Államokban a belpolitika szempontjából mi történik, arról nekem is van véleményem, 
nem erre lettem volna kíváncsi, meg ezt hagyjuk meg valóban a svédeknél a svédeknek, 
itt meg az ott élőknek, hanem arra lettem volna kíváncsi, hogy ezek a változások hogyan 
hatnak a magyar külpolitika mozgásterére. Mert, ha azt mondja, hogy sehogy, mert 
ugyanúgy fogunk nagyon jól együtt dolgozni, szerintem ön ennél sokkal tájékozottabb 
és intelligensebb, mint aki ezt az állítást így megtehetné, hogy ez semmiben nem 
változtatja meg a magyar külpolitikának a mozgásterét. Tehát igazából az én kérdésem 
erre vonatkozott volna. 

Még egy pontosítás: ön azt mondta, hogy mi nem vagyunk érettségiző diák, és 
senki nem minősítheti a magyar demokráciát, a magyar jogállamot. Akkor, ha jól 
értem, az Európa Tanács sem teheti ezt meg, sem a monitoringjelentésében, sem a 
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Velencei Bizottsággal kapcsolatos észrevételek kapcsán. Csak hogy értsük, akkor itt lesz 
egy következő pont, ahol esetleg majd Magyarország ütközni fog, hiszen az Európa 
Tanácsnak ez a lényege. Ugye, most voltunk elnökök, valóban, ehhez én is gratulálok, 
egy sikeres Európa tanácsi elnökség volt, és ezt szarkazmus nélkül mondom 
természetesen, tehát magyarul, akkor, ha jól értem, mi azt sem fogadjuk el, ha az 
Európa Tanács tesz olyan megállapítást, ami a magyar jogállammal, demokráciával, 
média… érti a kérdésemet, nem akarom tovább sorolni a történetet. 

És abban hadd vitatkozzak, Dudás képviselőtársam, az ellenzéki oldalról is, 
hogy, hát azért nem csak nagyon jó minőségű nagykövetjelölteket hoz ide a 
Külügyminisztérium, tehát nehogy elérzékenyüljünk és könnybe lábadjon a szemünk 
attól, hogy valóban, most az elmúlt pár hétben olyan nagykövetjelöltek voltak, akiket 
mi magunk is megszavaztunk. Láttunk azért ennél sokkal problematikusabbat is, ha jól 
értettem a sajtóhíreket, a Malaysiába kiküldött fideszes polgármester lánya talán nem 
teljesen pontosan jól látja el a feladatát, hiszen a sajtóhírek szerint a miniszterelnöknek 
is be kellett avatkozni az ottani projekt sikere érdekében. Tehát azt gondolom, hogy 
vannak ebben pozitív és negatív tapasztalások is egészen biztosan. 

És még egy megjegyzést, ha megenged a legvégére, ön azt mondta, hogy az 
amerikai nagykövetség miért hirdet bármilyen pályázatot médiatámogatás 
szempontjából. Én azt gondolom, hogy önök mindig a kettős mércét szokták 
számonkérni, sok esetben helyes elvi síkon ezt számonkérni, tehát akkor a V4NA 
ügynökség, ami ugye, mást sem csinál, mint a Balkánon próbálja befolyásolni a Fidesz 
szája íze szerint a politikát, talán ez a kezdeményezés is bírná a kritikát, hogy milyen 
módon próbálnak beavatkozni más államok belügyeibe. Ez csak az én személyes 
véleményem annak kapcsán, amit ön felvetett. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Miniszter úr, az utolsó szó jogán!  

Szijjártó Péter válaszai 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a 
pontosításokat, nem szerettem volna valóban félreértéseket és kérdőjeleket hagyni 
magam mögött, tehát elnézést kérek, ha így tűnt. 

Amikor arról beszéltem, hogy más ne minősítgesse a magyar demokráciát, azt 
kifejezetten a demokráciacsúcs kapcsán fogalmaztam meg. Elnézést, ha pontatlan 
voltam. Tehát egyetlen más ország sem rendelkezik olyan joggal, hogy egy másik ország 
demokratikus érettségét minősítgesse. Tehát világos módon én azt gondolom, hogy az 
Egyesült Államoknak sincsen joga arra vonatkozóan, hogy Magyarországot vagy 
bármely más országot demokrácia szempontból kategóriákba soroljon vagy 
minősítgessen, minthogy mi sem tesszük azt. Utalt képviselő úr Svédországra, ma 
Svédországban olyan miniszterelnök vezeti az országot, aki a parlamenti képviselők 
egynegyedének támogatásával lett miniszterelnök. Ha ez a svédeknek jó és szerintük 
demokratikus, hát akkor az, hogyan jövünk mi ahhoz, hogy ezt minősítgessük? Majd a 
svédek eldöntik, hogy nekik ez jó-e vagy sem. Szerintem jogos az elvárásunk 
mindenkivel szemben - legyen az amerikai, svéd, akármilyen más nemzetiségű -, hogy 
bízza a magyarokra, hogy hogyan látják helyesnek az ország jövőjéről dönteni. Tehát 
akkor itt így pontosítanám a válaszomat.  

Malaysia kapcsán nem tudok semmilyen olyan projektről, ami kivágta volna a 
biztosítékot bárhol.  

NATO - Európa Tanács. Igen, ott szándékosan fogalmaztam úgy, ahogy 
fogalmaztam, ugye eddig az ukránok esetében a NATO-Ukrajna Bizottság miniszteri 
szintű formációjának összehívását blokkoltuk. Az Európai Unióval is vannak olyan 
kezdeményezések, programok, amelyekben az ukránok részt vehetnek. Legutóbb egy 
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ilyenre a támogatásunkat adtuk, ez az Európai Béke Alap, ha jól emlékszem a nevére 
egészen pontosan. Most viszont valóban azt fontolgatjuk, hogy a következő ilyen, nem 
annyira látványos, nem annyira ismert európai uniós együttműködések 
vonatkozásában is a vétó lehetőségével éljünk, amennyiben Ukrajnában a magyar 
nemzeti közösség helyzete tovább romlik. Természetesen, ha egy nagy országban, 
amelynek globális vagy regionális politikai hatása van, választáson változik a széljárás, 
akkor az nemcsak a magyar, hanem minden más ország külpolitikai mozgásterét 
befolyásolja. Ez nem feltétlenül jelenti, azt, hogy a külpolitikai törekvéseket fel kéne 
adni, vagy a stratégián változtatni kellene, hanem bizonyos taktikai kérdéseket 
másként kell meglépni, mint korábban.  

Ami Izraelt illeti, a külügyminiszterrel beszéltem nemrégiben telefonon, majd 
valamikor jön is Magyarországra. Megköszönte ott nekem, hogy Magyarország 
továbbra is következetesen kiáll Izrael mellett, a barátjuknak nevezte Magyarországot, 
tehát nem úgy tűnt a telefonhívás alapján, mint hogyha bármifajta ellenséges viszonyra 
készülnének.  

Ismerem őt jól már személyesen is, hiszen többször is találkoztam vele. 
Korábban pénzügyminiszter volt, abban a pozíciójában is; aztán az ellenzék vezetője 
volt, abban a pozíciójában is; most telefonon tárgyaltunk - nem egy-két hónapja volt - 
mint külügyminiszter. Tehát itt nem tartok semmifajta negatív hatástól. 

A német kormánnyal is készen állunk a kölcsönös tiszteleten alapuló 
együttműködésre. Abból tudom lemérni, hogy nagyjából mi várható, hogy a lengyel 
miniszterelnök tegnap a V4+Franciaország plenáris ülésén kimerítő tájékoztatást adott 
az új német kancellárral való tárgyalásáról, amelyből szerintem néhány egészen biztató 
jelet is levonhattunk arra nézvést, hogy az új német kancellár is fontos térségnek tartja, 
tarthatja Közép-Európát. 

Most arról nem beszélve, hogy vannak olyan adottságok, amiket egy-egy 
kormányváltás sem tud, azt gondolom, érdemben befolyásolni. Például az, hogy a 
visegrádi országok és Németország kereskedelmi forgalma duplája a német-francia 
kereskedelmi forgalomnak és a komplett német modern ipar jelentős hátországát 
jelenti Közép-Európa; mint ahogy nyilvánvalóan azt sem gondolom, hogy befolyásolná 
a német kormányváltás, hogy a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
felmérése szerint soha olyan mértékű nem volt az elégedettség a német vállalatok 
körében a magyarországi beruházási környezet tekintetében, mint jelenleg. 

Az Egyesült Államok vonatkozásában azt tudom önnek mondani, hogy egyszer 
volt egy személyes kapcsolatfelvétel közöttünk - bocsánat, kétszer - az amerikai 
külügyminiszter kollégával. Legutóbb nyolcszemközt tárgyaltunk, amikor 
gyakorlatilag arra kért minket, hogy segítsünk a konszenzus létrehozásában a globális 
minimumadó vonatkozásában; az OECD keretében Párizsban találkoztunk. Én akkor 
megértettem, hogy ez számukra fontos kérdés, ezért hozzájárultunk a kompromisszum 
létrehozásához. Ami tehát eddig a személyes kontaktusokról és kérdésekről szólt, ott 
sem volt semmilyen ellenségeskedés.  

Természetesen mi azt értjük, hogy a mostani amerikai adminisztráció, a mostani 
amerikai elnök másként gondolkodik a világot feszítő problémákról, mint a korábbi 
elnök, akivel minden idők legjobb politikai kapcsolatrendszerét tudtuk létrehozni. Azt 
hiszem, nem kockáztatok túl nagyot, ha azt mondom, hogy a mostani amerikai 
adminisztrációval egy más típusú politikai együttműködésre vagy kapcsolatrendszerre 
kell berendezkedni, de ezt megint adottságként kell kezelni, és nem hiszem, hogy ez a 
magyar külpolitikai stratégia irányait meg kell hogy változtassa. 

A lehetséges beavatkozási kísérletek kapcsán pedig én egyetlenegy országnevet 
sem említettem, pusztán annyit mondtam, egyetlen ön által elmondott sem nyugati, 
sem keleti ország nevét szerintem ebben a kontextusban nem említettem, pusztán 
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annyit mondtam, hogy hozzászoktunk ahhoz, hogy a szélrózsa minden irányából 
szoktak történni befolyásolási kísérletek ebben a térségben, amit Közép-Európának 
nevezünk. A magyar államnak is megvannak azok az intézményei - ezek közül egyet 
éppen én felügyelek -, amelyeknek az a dolguk, hogy az ilyen típusú szándékokat 
felderítsék, és a lehetséges ellenlépéseket pedig megtegyék. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a kimerítő válaszokat. Jelenleg 85 

percnél tartunk, szerintem jól állunk, a meghallgatás időkeretét lassan kimerítjük. Meg 
szeretném köszönni még egyszer az éves és a négyéves együttműködést a 
minisztériumnak, és a kollégáknak is szeretném megköszönni, mert azt gondolom, 
hogy fönn tudtunk tartani egy olyan szakmai diskurzust a Külügyi bizottságban, 
amiben nagyon sokszor el tudtunk jutni a konszenzushoz.  

Ennyiben csatlakozom Dudás képviselő úr szavaihoz, és azt is nagyon 
örvendetesnek tartom, hogy az ellenzéken belül is kibontakozott egy vita. Arra is, azt 
hiszem, szükség van a konszenzus elérése érdekében, hogy minden vélemény hangot 
kapjon. Azt hiszem, hogy a jövőben ez lenne a kívánatos, hogy a Külügyi bizottság meg 
tudja őrizni ezt a szakmai jellegét. 

Képviselőtársaim! Miután a napirendi pontot lezártam, szeretném jelezni, hogy 
az ülést követően egy évzáró koccintásra kerül sor, illetve van „A Magyar Honvédség 
2020-2021. évben külföldön végrehajtott műveleteiről” egy jelentés, ami a titkárságon 
elérhető.  

Az ülés berekesztése 

Van-e bárkinek egyéb kérdése? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, 
az ülést berekesztem. Viszontlátásra! Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 56 perc) 

 
 

 Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta 


