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FOLYAMATOS TAPASZTALATCSERE DÉL-KOREA ÉS 
MAGYARORSZÁG KÖZÖTT
A Dél-Korea és hazánk közötti gazdasági kap-
csolatok erősítését szolgáló tudáscsere-program-
ról tárgyaltam Yim Geun-Hyeong jelenlegi és 
Suh Dae-Won korábbi dél-koreai nagykövettel. A 
megbeszélésen áttekintettük a Nemzetgazdasá-

gi Minisztérium, a koreai Stratégiai és Pénzügy-
minisztérium, valamint a Koreai Fejlesztési In-
tézet szakemberei által végzett kutatások helyze-
tét. Megállapodtunk a magyar-koreai gazdasági 
vegyes bizottság őszi ülésszakának tervezett na-
pirendjéről is. A szervezet elnökeként kiemelten 
fontosnak tartom a két ország közötti kapcsolat-
rendszer fokozatos bővítését. A 2013-ban indult 
tudáscsereprogram mindkét országnak fontos: 
hazánk számára a távol-keleti piacok elérését se-
gíti elő a folyamatos kapcsolattartás. Dél-Korea 
szempontjából Magyarország az európai gazda-
ság szereplőinek megismerésében játszhat fontos 
szerepet. A 2014-es évet értékelő záró értekezlet 
a múlt héten, csütörtökön kezdődött Budapesten.

MEGÚJUL A BÉCSI ÚTI KANDÓ KOLLÉGIUM
A Óbudai Egyetem Bécsi úti Kandó Kálmán 
Kollégiumát 2007. szeptemberében zárták be, az-
óta férőhelyek bérlésével gondoskodnak a hall-
gatók elhelyezéséről. Az Egyetemen július má-
sodikán tartott sajtótájékoztatón, mint a körzet 
országgyűlési képviselője is, örömmel jelentet-
tem be, a kormány múlt heti ülésén döntött ar-
ról, hogy 1,6 milliárd forintot biztosít a kollégi-
um felújítására. Számos hazai felsőoktatási intéz-
mény került nehéz helyzetbe a 2010 előtt alkal-
mazott PPP-konstrukció miatt. „Megállapítható, 
hogy a szerződések egyértelműen hátrányosak 
voltak a közszféra számára” - idéztem a magán-
szféra bevonásával létrejött PPP-szerződéseket 
áttekintő állami számvevőszéki vizsgálat ered-
ményét. 18 felsőoktatási intézmény esetében az 
előző kormányzat összesen 54 ilyen szerződést 
kötött 20 éves futamidővel. Az Országgyűlés ál-
tal már elfogadott 2016-os költségvetési törvény-

ben forrást különítettünk el a  legnehezebb hely-
zetben lévő intézmények PPP-projektjeinek ki-
váltására. Beszédemben hangsúlyoztam, hogy 
Magyarországon egyre jobban erősíti egymást az 
ipar és a tudomány, ez pedig különösen fontos a 
hazánkban működő külföldi nagyvállalatok ese-
tében, amelyek közül egyre többen már nemcsak 
a termelési, de a kutatásfejlesztési tevékenységük 
egy részét is országunkba hozzák.
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ÚJRA MŰKÖDIK A BÁRÁNDI TÉSZTAÜZEM

AZ ASZTANAI EXPÓ KIÁLLÍTÓJA LESZ MAGYARORSZÁG IS

A hazai gazdaság versenyképességének megőrzé-
se elképzelhetetlen a vállalkozások sikere nélkül 
– emeltem ki múlt csütörtökön Szolnokon, a Bi-
Ka Logisztika Kft. kétmillió euró értékű kapaci-
tásnövelő beruházásának ünnepélyes átadóján. A 

magyar tulajdonú vállalat – saját forrásból, illetve 
az Exim Bank vállalkozásokat segítő hitelkonst-
rukciójának segítségével – 21 kamionnal bővítet-
te járműparkját. Beszédemben megerősítettem: a 
kormány számára kiemelt fontosságú a magyar 
gazdaság fejlődési ütemének és kedvező mutatói-
nak megőrzése. A tervezett gazdaságpolitikai in-
tézkedések olyan cégek számára is biztosítják a 
növekedés lehetőségét, mint a szolnoki székhelyű 
BI-KA Logisztika Kft. Az egykor családi vállal-
kozásként indult cég napjainkra a régió egyik pi-
acvezető szállítmányozó és logisztikai szolgáltató 
társaságává fejlődött, amely több mint 100 mun-
katárs foglalkoztatásával jelentős gazdasági szere-
pet tölt be Szolnok és a régió életében.

Múlt csütörtökön részt vettem a bárándi tészta-
üzem újbóli megnyitása alkalmából tartott ren-
dezvényen. A bárándi önkormányzat konzorciu-
mi partnerével, a Debreceni Egyetem Különleges 
Orvos- és Mentőcsoportjával közösen – uniós 
forrásból – újította fel a Hajdú-Bihar megyei te-
lepülés 2012-ben bezárt tésztaüzemét, és ugyan-
ebből a keretből száz helyi munkanélküli ember-
nek biztosított képzést az elmúlt hónapokban. 
Az újraindított gyárban a helyben termelt mező-
gazdasági alapanyagokból készült tésztaféléket a 
képzési programban részt vett bárándiak állít-
ják elő. Beszédemben hangsúlyoztam, hogy a he-

lyi önkormányzat kezdeményezése példaértékű, 
amellyel valós előrelépést tud biztosítani a tele-
pülésen élők számára. 

A kazah-magyar gazdasági kapcsolatok továb-
bi bővítéséről is tárgyaltam Nurali Alijevvel, 
Asztana főpolgármester-helyettesével hétfőn. 
A kazah fővárosban 2017-ben megrendezen-
dő világkiállítás a megújuló energiák témája kö-
ré szerveződik. Közép-Ázsia első Expójára több 

mint 100 országból várnak résztvevőket, a láto-
gatószám előreláthatólag meghaladja majd az öt-
milliót. Kifejtettem: az Expón való részvétel hoz-
zájárul a Magyarországról alkotott országkép 
kedvező formálásához, elsősorban a közép-ázsi-
ai piacokon. A megbeszélésen áttekintettük a 
magyar-kazah gazdasági kapcsolatok bővítését 
szolgáló intézkedéseket is. A hosszú és középtá-
vú együttműködés tervezését a hamarosan fel-
álló Stratégiai Tanács végzi majd, illetve a nem-
zetgazdasági tárca felügyeletével zajlik a magyar-
kazah szakképzési együttműködési kidolgozása 
is. Szó esett továbbá arról, hogy az elektronikus 
útdíjrendszer bevezetése Kazahsztánban magyar 
szakemberek segítésével valósulhat meg.



Legfrissebb információk, hírek: www.vargamihaly.hu

XVII. KARCAGI BIRKAFŐZŐ FESZTIVÁL
Szülővárosomba Karcagra mindig szívesen té-
rek haza. Szombaton családommal érkeztünk a 
XVII. Birkafőző Fesztiválra, melynek fővédnö-
ke voltam. Köszöntőmben is kitértem rá, hogy 
ezen a helyen ismerős emberekre, jóleső emlé-
kekre, gazdag gondolatokra lelek minden alka-
lommal. Karcagon olyan jellegzetesen, olyan jól 
készítjük a birkapörköltet, hogy az már „mű-
alkotás”. Benne van a szülőföld szeretete, a ha-
gyomány tisztelete és az együttlét öröme. A 
Kunságban makacs, kitartó emberek élnek, így 

nemcsak megmentettük, de hungarikummá 
is tettük a birkapörköltet. A 427 edényben főtt 
birka jellegzetes illata, ízei csábították a több 
mint tízezer látogatót. A főzés, kóstolás mel-
lett különböző játékos elfoglaltságok keretébena 
gyermekek és felnőttek is megtalálhatták a szá-
mukra megfelelő programokat a Kálvin té-
ri színpad környékén vagy a Múzeumparkban, 
miközben sok-sok vásári árus mellett haladhat-
tak el. Sokan érkeztek Budapestről, azon belül 
is sokan a II. és a III. kerületből. 

DÍJ A SIKERES VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2015
A 2013 augusztusában alapított díjjal azt az ér-
tékteremtő munkát jutalmazzuk, amely nö-
vekvő és a magyar gazdaság fejlődését elősegí-
tő vállalkozásokat hoz létre. A június 29-i ün-
nepségen azok a cégek is bemutatkozhattak, 
amelyek az Unió vállalkozásösztönző versenyé-
ben hazánkat képviselik. Köszöntőmben hang-
súlyoztam, zömében a sikeres vállalatok érde-
me, hogy a jövő kilátásai Magyarország, a ma-
gyar gazdaság számára egyre kedvezőbbek. A 
„hónap beruházója” elismerést a Mizsetáp Kft. 
tulajdonos-ügyvezetőjének, Kollár Csabának 
adtam át. „A hónap kis- és középvállalkozá-
sa” díjat a Confector Mérnök Iroda Kft. részé-
ről Holman Attila ügyvezető, a GPS City Guide 
Kft. által elnyert „A hónap startup vállalkozá-
sa” címet pedig Rétai Martin ügyvezető vet-
te át. Az eseményhez további két olyan sike-
res vállalkozás elismerése is kapcsolódott, ame-

lyek a „Díj az Európai Vállalkozások Ösztön-
zéséért” elnevezésű pályázat nemzeti válogató-
jának továbbjutói, egyúttal hazánk képviselői a 
verseny európai szakaszában. Az elismerő okle-
veleket a NESsT EUROPE Nonprofit Kft. részé-
ről Horváth Anna ügyvezető igazgató, valamint 
az EFH Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Ala-
pítvány részéről Ducsai-Oláh Zsanett, az alapít-
vány elnöke vette át.


