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Mélyen tisztelt Elnök Urak! Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy kifejezzem a nagyrabecsülésemet és köszönetemet Ilham Alijev elnök
úrnak a csúcstalálkozó megszervezéséért. Én gyakran járok Bakuban, és szeretnék gratulálni
ahhoz a fantasztikus fejlődéshez, amelyet minden látogatásom alkalmával tapasztalok.
Csatlakozom az előttem szólókhoz, akik Szooronbaj Zseenbekov elnök úrnak gratuláltak az
előző évi soros elnökséghez, hálás vagyok Önnek, Elnök úr, hogy meghívott az Ön
fantasztikus országába, és ott együtt lehettem Önökkel. Szeretnék a kipcsakok nagy
barátjának, Nazarbajev elnök úrnak is gratulálni a magas kitüntetéshez. A jelenlévők közül
nem mindenki tudja, de Magyarországon vannak kipcsakok, sok magyarban van kipcsak vér,
nekik van önkormányzatuk, és Nazarbajev elnök úr a mindenkori elnöke a magyar kipcsak
törzseknek is, és minden évben küldünk is neki üzenetet, amikor a kipcsakok éves gyűlése
van Magyarországon. Elnök úr, gratulálunk a magas kitüntetéséhez!
Hölgyeim és Uraim!
Egy esztendővel ezelőtt vehettem részt első alkalommal Kirgizisztánban ezen a
tanácskozáson, de már öt éve vagyunk tagjai a Türk Tanács parlamenti közgyűlésének, és a
Nemzetközi Türk Akadémia munkájában is részt veszünk megfigyelőként. Mi azért
csatlakoztunk megfigyelőként a Türk Tanácshoz, hogy ne csak kapjunk, hanem adjunk is.
Amit mi, magyarok adhatunk ennek a tanácsnak, az a kapcsolódás Európához és az Európai
Unióhoz. Ezért az elmúlt hónapokban mi létrehoztuk a Türk Tanács európai képviseletét, és
az Önök külügyminisztereivel közösen fölavattuk ezt Budapesten. Ez egy állandó képviselet,
de helyt ad gazdasági fórumoknak és kulturális eseményeknek is. Tisztelettel várjuk az Önök
delegáltjait, hogy minél hamarabb a munka megkezdődhessen, és köszönöm az elnök
uraknak, hogy beleegyeztek a székhelymegállapodás mai aláírásába.
Elnök Urak!
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Mi kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a gazdasági-kereskedelmi együttműködésnek.
Magyarország egy olyan ország, ahol az export mértéke a teljes nemzeti össztermékünknek, a
GDP-nek a 85 százalékát is eléri. 5 százalékos éves gazdasági növekedésünk volt tavaly, és
lesz idén is. És hirdettünk egy befektetési programot a magyar vállalkozások számára, hogy
külföldön hozzanak létre befektetéseket, ezeket támogatjuk. Ennek köszönhetően is
Magyarország és a Türk Tanács tagországai között a kereskedelmi forgalom az én
miniszterelnökségem ideje alatt a duplájára nőtt, és elérte a négymilliárd dollárt. Szeretném
tájékoztatni Önöket, hogy a magyar Eximbank megnyitott egy hitelkeretet a Türk Tanács
tagállamai számára. Ezt az Önök vállalkozói és a magyar vállalkozók közösen vehetik
igénybe. A magyar-török vállalkozók számára 195 millió eurót, a kazah–magyar
együttműködés számára 80 millió eurót, a magyar–üzbég együttműködés számára 80 milliót,
a magyar–azeri együttműködés számára 80 milliós euró keretet nyitottunk, és a magyar–kirgiz
együttműködés számára is 27 milliót. Aktívak vagyunk a Türk Tanács kereskedelmi és
iparkamarájának a munkájában. Ha az Önök vállalkozói ezeket a kereteket kimerítik, akkor
ezeket tovább tudjuk emelni a jövőben.
Tisztelt Elnök Urak!
Nagy a földrajzi távolság közöttünk, ezért az állampolgáraink közötti kapcsolat jelentősége
kiemelkedő. Tájékoztatom Önöket, hogy jelenleg 725 magyar állami ösztöndíjat biztosítunk a
Türk Tanács országaiból érkező fiatalok számára. 250 ösztöndíjat adunk kazah diákoknak,
200 ösztöndíjat adunk azeri diákoknak, 150 ösztöndíjat adunk török diákoknak, 75 ösztöndíjat
az üzbég diákoknak, és 30-at a kirgiz diákoknak. Készen állunk arra, tisztelt Hölgyeim és
Uraim, hogy ezeknek a számát növeljük.
Ha megengedik, röviden mondanék néhány szót arról, hogy mi zajlik most az Európai
Unióban. Az Európai Uniónak most állnak föl az új testületei, a parlamentet most választották
meg, és most áll föl a bizottság. A bizottságba minden tagállam delegál egy tagot, és az kap
egy portfóliót. Ez egy jelentős testület. Magyarország most azért harcol, hogy ebben az
európai kormányban a magyaroknak jutó portfólió a bővítés- és szomszédságpolitika legyen.
Az esélyek nem rosszak, de ez egy éles csata. Ha sikerülne ezt a portfóliót megszerezni, akkor
keleti partnerség ügyében szoros együttműködésünk lesz Azerbajdzsánnal, és a tagsági
tárgyalások ügyében pedig Törökországgal. Ha sikerül ezt a portfóliót megszereznünk, akkor
örömmel állunk az Önök rendelkezésére, hogy segítsük az Önök törekvéseit.
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Szeretnék ezután egy szót szólni még a Brexitről, és ezt szeretném a Türk Tanács figyelmébe
ajánlani. Senki sem tud semmi biztosat, de szerintem a britek ki fognak lépni ennek a
hónapnak a végén az unióból. A brit cégek és a Türk Tanács tagjainak a kapcsolatát,
kereskedelmi szempontból, eddig az unió és az Önök országainak a kapcsolata szabályozta,
mert a britek tagjai voltak az uniónak. De most, hogy a britek kilépnek, kilépnek az Európai
Unió közös kereskedelempolitikájából is. És ezért nekik új szerződéseket kell kötni
mindenkivel külön-külön. Magyarországgal persze majd a brit–európai uniós megállapodás
adja meg a szabályokat, de az Önök esetében nem. Tehát én javaslom a Türk Tanácsnak, hogy
gondolkodjanak Önök előre, és kezdjenek minél hamarabb tárgyalásokat a britekkel az új
brit–azeri, brit-török, brit-kazah, brit-üzbég és brit-kirgiz kereskedelmi szerződésekről, mert
ezeknek a megkötési lehetősége most ki fog nyílni. Eddig ez nem volt lehetséges, ez most
kinyílik. Javaslom, hogy készüljünk föl erre az új lehetőségre, és ezt, ha lehet, akkor
koordináljuk is.
Tisztelt Alijev Elnök Úr!
Még egyszer köszönöm a meghívást, és hálás vagyok, hogy itt lehetek.
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