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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Az új exportfejlesztési ügynökségek üzemeltetésében - 
a kereskedőházakhoz hasonlóan - lesz-e szerepe Adnan Polatnak, a Naffa testvéreknek, vagy 
Fellegi Tamásnak?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Hét  hónappal  ezelőtti  miniszter-jelölti  meghallgatásán  úgy  fogalmazott:  "az  egész  magyar
külpolitikai tevékenység fókuszába a magyar gazdasági érdekek felismerését és azok érvényesítését
kívántam helyezni". Ehhez képest 2018. november 7-én a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. és
a  Magyar  Kereskedelem-fejlesztési  és  Promóciós  Kft.  is  megszűnt.  Magyar  Levente  2015.
júniusában még azt nyilatkozta, hogy a kormányzati ciklus végéig a magyar kereskedőházak száma
a mostani 29-ről 117-re növekszik, vagyis eléri nagykövetségeink számát.

A megszűnt  társaságok  jogutódjaként  ugyan  megalakult  a  Magyar  Exportfejlesztési  Ügynökség
Nonprofit  Zrt.,  amelynek  honlapja  fejlesztés  alatt  áll,  az  érdeklődők  szíves  türelmét  kérik.  A
külügyminisztérium tájékoztatása szerint az új társaság irányítása alatt a jövőben - a nemzetközi
trendeket  követve  -  az  eddiginél  kisebb  számú,  területileg  és  ágazatilag  fókuszált
exportfejlesztési ügynökségek, úgynevezett exportfejlesztési és promóciós központok jönnek létre.
A tervek szerint összesen csak öt ilyen központ lesz.

Magyarország  Alaptörvénye  (2011.  április  25.)  7.  cikkében  biztosított  jogommal  élve  az  egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján
kérdezem,  hogy  az  új  exportfejlesztési  ügynökségek  üzemeltetésében  -  a  kereskedőházakhoz
hasonlóan - lesz-e szerepe Adnan Polatnak, a Naffa testvéreknek, vagy Fellegi Tamásnak?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2018. december 17.
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