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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit, és köszöntöm a napirendi 
pont előadóit, Balogh László helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről és Szűcs Tamás nagykövet urat az Európai Bizottság 
magyarországi képviseletéről és munkatársait. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt a 
bizottságunk határozatképes.  

Az első teendőnk a napirend megállapítása. Képviselőtársaim a törvényi 
előírásnak megfelelően megkapták írásban a napirendi javaslatomat, amely a 
következő: tájékoztató az ötödik európai szemesztert elindító 2015. évi éves 
növekedési jelentésről. Szokás szerint meghívtuk a minisztérium és az Európai 
Bizottság képviselőit is.  

Kérdezem képviselőtársaimtól, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a 
napirendi ponttal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Szavazásra teszem fel. 
Ki az, aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a 
napirendi pont megtárgyalását. 

Tájékoztató az ötödik európai szemesztert elindító 2015. évi éves 
növekedési jelentésről 

Tisztelt Bizottság! Napirend előtt tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 
november 30-a és december 2-a között Rómában megrendezésre került a COSAC-
találkozó, amelyen bizottságunk részéről Bana Tibor alelnök úr vett részt, aki Ukrajna 
és a kárpátaljai magyarság témakörben szólalt fel. Köszönjük szépen. 

Hozzákezdünk az egyetlen napirendi pont megtárgyalásához, tájékoztató az 
ötödik európai szemesztert elindító 2015. évi éves növekedési jelentésről. Az 
előterjesztő Balogh László helyettes államtitkár úr és Szűcs Tamás nagykövet úr az 
Európai Bizottság részéről.  

Tisztelt Bizottság! Az Európai Bizottság 2014. november 28-án tette közzé az 
ötödik európai szemesztert elindító 2015. évre vonatkozó éves növekedési jelentést, 
valamint a foglalkoztatás és az úgynevezett riasztási mechanizmus keretében készült 
jelentést. A növekedési jelentés az uniós gazdaságpolitika középpontjába a beruházás, 
a strukturális reformok és a költségvetési felelősségvállalás területét helyezi. Ehhez 
kapcsolódóan ismerhettük meg Jean-Claude Juncker bizottsági elnök által 
meghirdetett 315 milliárd eurós európai beruházási tervet. A korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően tehát a mai ülésünkön az Európai Bizottság jelentéseit 
Szűcs Tamás képviseletvezető úr ismerteti, majd bevezetőjét követően első kézből 
kaphatunk információt az azokra vonatkozó magyar álláspontokról Balogh László 
helyettes államtitkár úrtól. (Pelczné dr. Gáll Ildikó megérkezik.)  

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor elsőként megadom a szót a nagykövet úrnak, 
utána az államtitkár úrnak és aztán megnyitom a vitát, képviselőtársaimnak 
lehetőségük lesz kérdéseket feltenni, vagy kommenteket elmondani és aztán 
összegyűjtve a kérdéseket visszaadom a szót a nagykövet úrnak, illetve az államtitkár 
úrnak. 
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Közben megérkezett Pelczné Gáll Ildikó képviselőtársunk az Európai 
Parlamentből. Szeretettel köszöntöm, és mivel a költségvetés szakterületén dolgozik, 
neki is, ha kívánja, megadom a szót. Nagykövet úr, öné a szó és utána következik az 
államtitkár úr. Tessék parancsolni! 

Dr. Szűcs Tamás tájékoztatója 

DR. SZŰCS TAMÁS képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete): Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Asszony! 
Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Köszönöm a meghívást és 
a lehetőséget, hogy immáron hagyományosan bemutathatom az Európai Bizottság 
aktuális gazdaságpolitikai gondolatait és különösen az elkövetkező 2015-ös európai 
szemesztert elindító őszi dokumentumokat. A meghívóban csak az éves növekedési 
jelentés szerepel, de azt gondoltam, mindenképpen érdemes a teljes kontextust 
megvilágítani, mert az idei év különleges év sok szempontból. Az Európai Parlament 
számára is különleges év, az Európai Bizottság számára is és minden tagország 
számára.  

A Bizottság nagyon gyorsan munkához látott november utolsó hetében, tehát 
néhány héttel a munkafelvételt követően közzétette már azt a csomagját, amely idén a 
szokásosnál is több elemet tartalmaz. Érdemes ezeken végigmenni. Néhányat az 
elnök úr is említett. Elsőként nyilván az éves növekedési jelentést kell említenem, 
amely végül is keretbe fogja az összes többit. Másodikként említem az európai 
beruházási tervet, a harmadik a riasztási mechanizmus keretében készült jelentés, a 
közös foglalkoztatási jelentés, a bizottsági vélemény a költségvetésiterv-javaslatokról, 
ez csak az eurózóna tagállamaira vonatkozik természetesen, és végül a gazdasági 
kormányzás felülvizsgálata a 2-es és a 6-os csomag vonatkozásában. (Dr. Józsa 
István megérkezik.) Ma nyilván nincs idő valamennyi anyag elemzésére, ezért az első 
kettő fő elemeire koncentrálnék, de megértésükhöz fontosnak tartottam bemutatni a 
teljes kontextust.  

A 2015-ös európai szemeszter gazdasági környezetét őszi gazdasági 
előrejelzésünk szerint, sajnos, csak lassú fellendülés és rendkívül alacsony infláció 
fogja jellemezni. A fokozódó geopolitikai kockázatok és a borús világgazdasági 
kilátások miatt a tavaszi szinthez képest a kedvező pénzügyi feltételek ellenére 
megcsappant az európai gazdaságba vetett bizalom is. Ebben a gazdasági 
környezetben kellett tehát munkához látni november 1-jén az újonnan felálló Európai 
Bizottságnak, így, azt gondolom, logikus volt, hogy tíz fő prioritásunk közül elsőként a 
munkahelyteremtés, a növekedés hatékony előmozdítását célzó kezdeményezéseinket 
tegyük közzé.  

Elsőként magáról az éves növekedési jelentésről szólnék néhány szót. Ez azt 
javasolja, hogy az Európai Unió gazdasági és szociálpolitikáját három fő pillérre 
helyezzük. Beruházások fellendítése, megújult kötelezettségvállalás a strukturális 
reformok mellett, valamint költségvetési felelősségvállalás. Elemzéseinkből világosan 
látható, hogy az európai gazdasági fellendülés nem egyenletes, így a bizalmat csak 
akkor tudjuk visszaállítani, az egész Európai Uniót pedig csak akkor tudjuk újra 
határozott növekedési pályára állítani, ha együttesen lépünk fel. Ehhez nyilván 
valamennyi tagállamnak határozottan el kell köteleznie magát a nemzeti szintű 
változások bevezetése mellett. Mivel az egyes országok gazdasági helyzete jelentősen 
eltér, a megfelelő megközelítés is szükségszerűen eltérő lesz számukra. Azt gondolom, 
mindannyian emlékeznek arra, hogy korábbi hasonló találkozóink alkalmával 
gyakran felmerült az a magyar igény, hogy ennek a követelménynek, vagy ennek a 
kérésnek feleljenek meg a Bizottság dokumentumai, azt gondolom, ez egy jó példa 
erre.  
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Az is nyilvánvaló ezzel párhuzamosan, hogy a kellő összhang megteremtéséhez 
továbbra is szükség van közös iránymutatásra. Kicsit részletesebben az első pillér a 
beruházások fellendítésének fő új eszköze, a 315 milliárd euró összértékű beruházási 
offenzíva, melynek részleteire hamarosan visszatérek. A második pillérre, a 
strukturális reformok melletti kötelezettségvállalás megújítására azért van szükség, 
mert a válságból fakadó vészhelyzetek kezeléséről a hangsúly fokozatosan a 
munkahelyteremtés és a növekedés alapjainak megszilárdítására helyeződik. Uniós 
szinten tovább kell mélyíteni az egységes piacot, ami segíti gazdaságaink korszerűbbé 
és versenyképesebbé válását, ehhez el kell hárítani szintén uniós szinten a még 
fennálló szabályozási és nem szabályozási akadályokat az energia-, a távközlési, a 
közlekedési szektorokban, valamint az áruk és szolgáltatások egységes piacairól. 
Tagállami szinten a Bizottság azt javasolja, hogy a hangsúlyt néhány kulcsfontosságú 
reformra helyezzék. Nyilván ez megint eltérő lehet az egyes tagállamok számára, így 
például dinamikusabbá kell tenni általános jelleggel a munkaerőpiacot, kedvezőbbé 
tenni a befektetési feltételeket, erősíteni a kutatási és innovációs képességet, valamint 
Európa-szerte hatékonyabbá kell tenni a közigazgatásukat. Mindezeket az egyes 
országokra lebontva a tavasszal megjelenő szolgálati elemzéseink és országspecifikus 
ajánlásaink fogják részletezni. 

A harmadik pillére az éves növekedési jelentésnek a költségvetési 
felelősségvállalás, ezen a terén jelentős előrelépés mutatkozik szerencsére. Az Európai 
Unió átlagos költségvetési hiánya három év alatt a felére csökkent, a GDP 2011-ben 
mért 4 és fél százalékáról 2014-ben a 3 százalékára. A túlzottdeficit-eljárásban 
érintett országok számának komoly csökkenése volt tapasztalható 2011 és ’14 között, 
tehát három év alatt 24 országról 11 országra csökkent, szerencsére, mint jól tudjuk, 
ma már Magyarország is ebbe a körbe tartozik. Ezáltal az uniós pénzügyi helyzet már 
jóval stabilabb, mint a válság tetőpontján. Ennek a kedvező folyamatnak a 
fenntartásához a stabilitási és növekedési paktummal összhangban továbbra is felelős 
és a növekedésnek kedvező költségvetési politikára van szükség minden 
tagországban. Megvalósításához minden tagállamban figyelembe kell venni az adott 
nemzeti helyzetet. A nagyobb költségvetési mozgástérrel rendelkező országoknak 
ösztönözniük kell a hazai keresletet és befektetést és Európa-szerte hatékonyabbá kell 
tenni az adórendszereket.  

Az idei növekedési jelentés rendhagyó és fontos elemét képezik az európai 
szemeszter egyszerűsítésére és megerősítésére irányuló javaslataink. Ezek fő célja az 
uniós szintű gazdaságpolitikai koordináció hatékonyságának növelése, a politikai 
felelősségvállalás és az elszámoltathatóság fokozása. Kidolgozásuk során figyelembe 
vettük az elmúlt évek tapasztalatait és az egyes kormányok, így közöttük 
nyilvánvalóan a magyar kormány észrevételeit. Így például lényeges változás, hogy a 
tagállamok és a Bizottság közötti szakmai párbeszédre hosszabb idő és nagyobb tér áll 
majd rendelkezésre, remélem, ezt tanúsítja majd Balogh László úr is hamarosan. Az 
éves növekedési jelentés nyomán készülő mélyreható elemzést és az országspecifikus 
ajánlások alapjául szolgáló úgynevezett szolgálati elemzésünk alapján készült 
munkadokumentumokat össze fogjuk vonni és ezáltal a szakmai párbeszéd két 
hónappal korábban, már márciusban megindulhat minden országspecifikus 
ajánlással érintett területről. Azt reméljük, hogy a rendszer ilyen megújítása elő fogja 
segíteni ezeknek a specifikus ajánlásoknak a jobb végrehajtását és az egyes 
tagállamok közötti összehasonlíthatóságot. A növekedési jelentésben javasolt 
integrált megközelítés szerves része a kormányzatok mellett a nemzeti parlamentek, a 
szociális partnerek, az üzleti szektor és valamennyi érdekelt fél korábbi nagyobb 
mértékű bevonása. E megközelítés megvalósításához a tagállamok, az Európai 
Parlament, az Európai Tanács vezető politikai szerepvállalására van szükség. Az 
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Európai Bizottság pedig természetesen minden szereplővel kész hatékonyan 
együttműködni. 

Nagyon örülök, hogy ezen az ülésen a hagyományainkhoz híven nemcsak a 
magyar parlament, hanem az Európai Parlament is képviselteti magát, talán ez is 
jelzi, hogy új korszakba léptünk november 1-jén.  

Rátérnék az európai beruházási tervre, amely a második fő 
munkadokumentum, amelyről ma szó lesz. A Bizottság lényegében az éves 
növekedési jelentéssel párhuzamosan terjesztette elő az első pillér fő új eszközét, az 
európai beruházási tervet. Ennek a fő célja, hogy újra meginduljon az európai 
növekedés és nőjön a foglalkoztatás. Három fő része közül az első egy új közpénzekkel 
fedezett Európai Stratégiai Beruházási Alap létrehozása, legalább 315 milliárd euró 
összegű további befektetési tőke mobilizálására a következő három év során. A 
második rész egy támogatási programokkal párosuló projektportfólió meghatározása, 
hogy a beruházásokat az azokra leginkább rászoruló területekre irányítsuk. A 
harmadik pedig egy ambiciózus ütemterv, amely fokozni tudja Európa beruházási 
vonzerejét és elhárítja a szabályozási akadályokat. Számításaink szerint ezzel 2015 és 
’17 között összességében 330-410 milliárd eurót ad hozzá az uniós GDP-hez és 
mintegy 1,3 millió új munkahely jöhet létre, mégpedig anélkül, hogy adósságunk 
emelkedne. Az új beruházásokhoz új magánforrásokat kell mozgósítani, hiszen csak 
így tudnak meghatványozódni forrásaink. A Bizottság által javasolt, az Európai 
Beruházási Bankkal szoros partnerségben megvalósítandó konstrukció véleményünk 
szerint meg tudja törni azt az ördögi kört, amelyet a bizalomhiány és a beruházások 
alacsony szintje alkot egy olyan helyzetben, amikor a közpénzeket illetően 
forrásszűkében vagyunk, miközben a pénzintézetek és az üzleti szektor komoly 
likviditással rendelkeznek.  

Az új, úgynevezett Európai Stratégiai Beruházási Alap az uniós költségvetésből 
származó 16 milliárd euró összegű kezességvállalásra, az Európai Beruházási Bank 5 
milliárd eurós kötelezettségvállalására épül. Tevékenységének középpontjába az 
európai jelentőségű stratégiai infrastrukturális széles sávú és energiahálózatokkal 
kapcsolatos beruházások, valamint az ipari központok közlekedési infrastruktúrájára, 
az oktatásra, kutatásra és innovációra, a megújuló energiára és a kis- és 
középvállalatokra irányuló beruházások kerülnek. Konzervatív becslések szerint az 
innovatív konstrukció multiplikátor hatása 1:15-höz lesz. Fontos újdonsága ennek a 
konstrukciónak, hogy mindezzel párhuzamosan a 2014-2020-ra vonatkozó európai 
strukturális és beruházási alapok tőkeáttételi hatását is növelni szeretnénk, a 
hagyományos vissza nem térítendő támogatások mellett kölcsönök és garanciák 
alkalmazásával is. Ha ez a törekvés sikerrel jár, további 20-35 milliárd euró lenne 
mozgósítható kiegészítő beruházások céljára 2015 és ’17 között. Ahhoz, hogy ez a 
beruházási terv megvalósuljon és valóban új forrásokat juttasson a reálgazdaságba, 
létre kell hozni egy uniós szintű, vonzó és átlátható projektlistát. A tagállamok az 
ebből a célból létrehozott közös Bizottság-EBB munkacsoport számára három 
kulcsfontosságú kritérium alapján tettek konkrét javaslatokat, nyilván erről majd 
részletesen hallunk a magyar kormány képviselőjétől is. A támogatásra javasolt 
projekteknek komoly hozzáadott értékkel kell rendelkezniük, magas társadalmi és 
gazdasági megtérüléssel kell rendelkezniük és legkésőbb három éven belül 
megkezdhetőknek kell lenniük. A projektek azonosítása és a magánbefektetők 
számára vonzóbbá tétele céljából az Európai Bizottság és az EBB technikai 
segítségnyújtási programot is indított. Ez a program az EB, az EBB és a 
kulcsfontosságú nemzeti és regionális szereplők együttes tevékenységével olyan 
beruházási tanácsadó hálózattá fejlődhet, amely egyablakos ügyintéző 
szolgáltatásokkal segíti a projektgazdákat, a befektetőket és az állami irányító 
hatóságokat.  
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A pénzügyi feltételek megteremtése és a konkrét projektek mellett nagyon 
fontos a beruházásokat potenciálisan gátló ágazatspecifikus szabályok felszámolását 
célzó ütemterv kidolgozása. Az üzleti környezet és a finanszírozási feltételek javítása 
érdekében a terv a pénzügyi ágazaton belüli intézkedésekre helyezi a hangsúlyt, így 
például egy tőkepiaci unió létrehozására, amely javítaná a kis- és középvállalkozások 
és a hosszú távú beruházások számára biztosított tőkekínálatot. Ezt az anyagot 
valószínűleg a jövő év elején fogja közreadni az Európai Bizottság. Emellett a már 
említett fontos infrastrukturális ágazatokban, köztük az energia, a távközlés, a 
digitális piacok és a közlekedés, meglévő szabályozási és nem szabályozási akadályok 
felszámolása is prioritás. (Firtl Mátyás megérkezik.) A Bizottság 2015. évi 
munkaprogramjában még ebben a hónapban, sőt, ha jól tudom, ezen a héten 
javaslatot fog tenni a beruházási tervhez kapcsolódó kezdeményezések prioritási 
listájára, erről a munkaprogramról egyébként már előzetesen aktív egyeztetést 
folytatunk az Európai Parlament és az Európai Tanács főtitkárságával. Ez is nóvuma 
az új intézményi együttműködésnek. 

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen volumenű program az összes érintett szereplő 
szoros és konstruktív együttműködését igényli. A Bizottság ezért felkérte az Európai 
Parlamentet és a decemberi Európai Tanácsot az európai beruházási terv 
jóváhagyására, valamint arra, hogy a szükséges jogalkotási intézkedéseket gyorsított 
eljárásban fogadják el. Mivel az Európai Stratégiai Beruházási Alap az EBB-csoport 
létező struktúrájába illeszkedik, felállítása elvben gyorsan, már 2015 tavaszán 
megtörténhet és 2015 közepére teljesen működőképessé válhat. Úgy gondolom, közös 
érdek, hogy ez a gyorsított menetrend ténylegesen meg is valósuljon. Az első jelek 
biztatóak, több tagállam is már néhány napon belül bejelentette hivatalos 
támogatását erre a tervre vonatkozóan és az Európai Unió első reakciója is pozitív 
volt. 

Nagyon örülök annak, hogy a magyar kormány is december 2-án 
közleményben üdvözölte kezdeményezésünket, hangsúlyozva, hogy céljaink 
összhangban állnak a magyar kormányzati törekvésekkel. Köszönöm szépen a 
figyelmet. Azt hiszem, hogy ez a gondolat jó alkalmat ad Balogh Lászlónak arra, hogy 
részletesebben is kifejtse mindezt. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, nagykövet úr. Következik az államtitkár úr. Tessék 

parancsolni! 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Asszony! Alelnök 
Urak! Képviselő Hölgyek és Urak! Azt hiszem, ez a végszó, mint a drámai 
dramaturgiában, jól adja fel a következő folytatást. Azt gondolom, hogy valóban, és 
akkor a lényeggel kezdem, az első megközelítésben és az első gyors elemzések alapján 
az Európai Bizottság által közzétett növekedési program olyan elemeket tartalmaz, 
különösen a hozzá kapcsolódó beruházási tervvel együtt, amely összességében pozitív, 
összességében olyan elmozdulás szándékát jelzi, amely a magyar gazdaságpolitika 
számára is hasznos lehet. Természetesen egy sor olyan technikai részlet van, és majd 
erről néhány szót szólok, amelyekről az anyagok most kerültek vitára, a különböző 
döntéshozatali fórumok, beleértve a holnap sorra kerülő ECOFIN-tanácskozást, 
beleértve az Általános Ügyek Tanácsát 16-án, beleértve az Európai Tanács ülését 
december második felében, ezek mind még vitát fognak nyilvánvalóan kelteni, de a 
végén az igazi döntések itt fognak megszületni, tehát egy átmeneti helyzetben 
vagyunk. 
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Amiről szeretnék beszélni összességében, az az tehát, hogy az irány pozitív 
megítélésünk szerint, különösen azért, mert azok a prioritások, amelyek az éves 
növekedési programban megjelennek, alapvetően a magyar prioritásokhoz is 
erőteljesen hasonlítanak. Nyilvánvaló, hogy minden, ami a tartós növekedés 
előmozdítását jelenti, az olyan differenciált növekedésbarát költségvetési 
konszolidáció, amelyet a magyar kormány egy ideje követ, visszacsengenek magában 
az európai növekedési jelentésben is, természetesen a munkanélküliség kezelése is 
ezek közé tartozik és a közigazgatás modernizálása is. Itt egy apró megjegyzést 
tennék. Nagykövet úr nagyon sok mindent elmondott arról, hogy ezek a 
dokumentumok mi mindent tartalmaznak. Talán arra is érdemes kitérni, hogy mit 
nem tartalmaznak a korábbi évekhez kapcsolódóan. Nem tartalmazza a prioritás 
például az iparpolitika megjelenítését. Azt gondolom, azt gondoljuk, hogy sajnáljuk, 
hogy ez nem jelent meg benne hangsúlyosan, a korábbi években ez jelentősebben 
benne volt és azt mondom, hogy Magyarországon mi azt gondoljuk, hogy az 
iparpolitika, az ipar szerepének további erősítése, fejlesztése egy olyan szempont, 
amelyet a gazdaságpolitikának érdemes továbbra is az előtérben tartani. 

A prioritások között nem jelenik meg például a hitelezés helyreállítása, ami a 
korábbi években szerepelt. Azt gondolom, talán azért nem jelent meg, mert maga a 
Juncker-program áttételesen ezt a beruházási lendületet meg kívánja adni. Ezzel 
együtt azt gondoljuk, hogy a hitelezés helyreállítása, nemcsak Magyarországon, 
hozzáteszem, hanem Európa legtöbb országában, túlnyomó többségében probléma, 
ezzel a bankrendszer és a pénzügyi rendszer küzd és a hitelezés helyreállítása a 
növekedés helyreállításának, a növekedés feltételeinek megteremtésében egy fontos 
elem.  

Általánosságban a különböző pillérek részletes elemzésébe talán most nem 
mennék bele. Szeretném elmondani - és magyar szempontból, azt gondolom, ez 
különösen fontos -, hogy a gazdasági növekedésről szóló jelentés keretrendszere, 
amely indítja a 2015. évi európai szemesztert, abban a párbeszédben, amelyben a 
tagállamok, köztük Magyarország és az Európai Unió hangsúlyosan a többi 
tagállammal bocsátkozik, megadja annak a keretét, hogy az országspecifikus 
ajánlások, amelyeket majd számunkra az Európai Bizottság meg fog határozni, 
milyen keretek között fogalmazhatók meg. Ebben az összefüggésben, azt gondolom, a 
fő irányok, amelyekről már szó volt, amelyeket a nagykövet úr ismertetett, és ahogy 
azt a Külügyminisztérium és a külügyminiszter úr közleménye is tartalmazta, sok 
tekintetben, legtöbb tekintetben egybeesnek a magyar célokkal. Azt gondolom, hogy 
azon a téren minden, a munkahelyteremtés, a növekedés megteremtése a 
költségvetést úgy konszolidálja és úgy hozza egyensúlyba, hogy közben a növekedés 
lehetőségét nem korlátozza, hanem éppen hogy élénkíti. Ezeken a területeken is, nem 
akarom szaporítani a példákat, de nagyon sok tekintetben egybeesik a céljainkkal.  

Nagyon fontos magának a jelentésnek a melléklete. A melléklete szól arról, 
hogy ezt a bizonyos párbeszédet az európai szemeszteren belül, amelynek a vége az 
országspecifikus ajánlások meghatározása, miképpen próbálja meg a Bizottság is 
megreformálni. Azt kell mondanom, múlt héten az első ilyen bilaterális konzultációra 
már Brüsszelben sor is került és azt tapasztaltam személyesen is, hogy a Bizottság 
képviselői a főtitkárság szintjén is ugyanezeket az elveket hangsúlyozták, kérték a 
tagállamok, köztük Magyarország együttműködését. Melyek ezek? Az egyik 
leglényegesebb talán az, hogy az eddig elkészített nagyon terjedelmes, mindenre 
kiterjedő nemzeti reformprogram helyett koncentráltabban, fókuszáltabban azokra a 
területekre koncentrálja a magyar és a többi tagállam jelentését, amelyek 
szakpolitikai szempontból az igazán lényegesek, amelyek igazán változtatást 
igényelnek. A célja ezzel, hogy a vita és egyáltalán a beszélgetés, ezeknek az 
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anyagoknak a feldolgozása a lényegre tudjon koncentrálni. Ezt mind helyeseljük, 
támogatjuk és szimpatikus kezdeményezésnek, támogatandónak gondoljuk. 

A másik nagyon fontos elem a párbeszéd ideje. Ha a képviselő hölgyek és urak 
emlékeznek rá, tavaly a lényegi párbeszéd két napra szorítkozott. Nem kell mondani, 
hogy egy nemzeti gazdaságpolitika és egy uniós gazdaságpolitika harmonizálásában 
egy kétnapos párbeszéd milyen hatékonyságot mutatott, ezt nem is akarom 
részletezni. Azt gondolom, ez egy helyes felismerés, hogy a megfelelő időt az érdemi 
párbeszédre - hangsúlyozom az érdemi és nem a formális párbeszédre - meg kell adni. 
Mi ezt támogatjuk. Most az a javaslat, amely előttünk áll, ezt kicsit több mint 
kéthónapos időszakra vetíti elő és ráadásul nemcsak a Bizottság szakértőivel és a 
Bizottság, az apparátus tagjaival kellene a párbeszédet lefolytatni, hanem a többi 
tagállam is bevonásra kerülne ebbe a párbeszédbe. Ez nagyon fontos. Még egyszer 
mondom, ez egy pozitív dolog.  

A harmadik elme ennek a javaslatnak - amit megint csak mindig kritikusan 
éltünk meg és hangot is adtunk ennek a kritikának így örülünk, hogy most ezt 
pozitívan látjuk viszont -, hogy sokkal jobban kialakulhasson ezekkel az 
országspecifikus ajánlásokkal kapcsolatos azonosulás a tagállamok részéről, amit az 
angol úgy mond, hogy ownership. Ez az azonosság akkor tud kialakulni, ha a 
Bizottság tagjaiban is megvan az empátia, megértik a szakpolitikai irányok fő céljait, 
elemeit, mód van arra, hogy az érvek, indokok, statisztikák, számok, teljesítmények 
érdemi megvitatásra kerüljenek. Így valószínűleg a végén a közös munka 
eredményeként egy olyan ajánlás tud kialakulni, amelyet majd az illető tagállamok 
kormányai, a magyar kormány is sokkal inkább a sajátjának érez. Azt gondolom, hogy 
minél inkább a sajátjának tudja érezni az ajánlások nagyobbik részét, annál inkább 
sikeres tud lenni a végrehajtás. Tehát hosszú távon ez az Európai Unió sikerét is 
jelenteni fogja, mert ez az azonosulás, vagy az azonosság hiánya nem magyar 
probléma, a tagállamok többsége küzdött ezzel a problémával. Zárójeles 
megjegyzésben szeretném mondani, hogy sajátos az a helyzet, hogy a Bizottság 
jelenlegi elnöke, Juncker úr, aki korábban sok-sok évig miniszterelnökként részt vett 
az Európai Tanács vitáiban. Nyilván miniszterelnökként megélte azokat a furcsa 
sajátos helyzeteket, amikor ezek az ajánlások sokszor azt a helyzetet eredményezték, 
hogy akik az ajánlásokat tették az adott országnak, a konkrét gazdaságpolitikai, 
szociális helyzetét nem is ismerték, vagy nem voltak minden információ birtokában. 
Ezért azt gondolom, az a tapasztalat, amit ő miniszterelnökként összegyűjtött, a túlsó 
oldalon, most bizottsági elnökként nyomot hagyott ezeken a javaslatokon, biztos 
vagyok benne, és azt gondolom, jó irányba viszi a javaslatokat. 

Természetesen azt is hangsúlyozták a bizottsági kollégák, és erre fel kell hívni a 
figyelmet, hogy 2015 egy átmeneti év lesz. Ez az új rendszer, hogy hamarabb kell 
dokumentumokat beadni, hamarabb kell válaszolni, többet tudunk rajta vitatkozni, 
ebben az évben elindul, de az új rendszer valószínűleg az átmeneti évet követően 
majd 2016-tól tud beállni. Ezt nekünk, azt gondolom, a magyar kormány részéről arra 
kell kihasználni, hogy maximálisan éljünk az új, megújított módszertan, lehetőség, 
tárgyalási metodika lehetőségeivel, hogy majd a 2016-os véglegesített mechanizmus 
az összes jó tapasztalatot be tudja építeni és a tagállamok sokkal nagyobb befolyást 
tudjanak gyakorolni.  

Ami a Juncker-tervet illeti, néhány dolgot ezzel kapcsolatban is hadd említsek 
meg. Örülünk neki, hogy egy különálló, új külön beruházási csomag, beruházási terv 
létrejön. Ennek a meghirdetett összege már önmagában jelentős lehet, bár a mi 
gondolkodásunk szerint ahhoz, hogy azt a katalitikus hatást elérje, amit szeretnénk 
európai szinten elérni az infrastrukturális beruházásoknál, ennek nagyságrendileg 
valószínűleg a duplája lett volna az optimális, de azt gondolom, hogy a 315 milliárdos 
nagyságrendnek is örülni kell. Biztos, hogy a korábbi nem létező programokhoz 
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képest ez is komoly segítséget fog jelenteni, bár az 1:15-höz való tőkeáttételt mi 
némileg, hogy úgy mondjam, optimistának, vagy túl optimistának tekintjük, tehát 
vannak kételyeink a tekintetben, hogy a tizenötszörös tőkeáttétel működni fog-e. 
Kívánjuk, hogy működjön. Azt látjuk, hogy egy kicsit több forrás mozgósítása 
kedvezőbb lett volna és egy alacsonyabb tőkeáttétellel kellett volna elérni ugyanezt a 
számot. Kicsit úgy érezzük, hogy az innovatív pénzügyi eszközökre való támaszkodás 
túlságosan nagy a program egészében. Fontosnak tartjuk, és ezt nagyon fontosnak 
tartom leszögezni, hogy amikor a beruházási program elindul és tervezése 
megkezdődik, ez semmiképpen ne érintse, ne érinthesse a különböző strukturális 
alapokból a tagállamoknak már odaítélt vagy oda járó pénzeket, ezek addicionális 
források legyenek. Tehát mindenképpen a meglévő kohéziós politikák fölötti részként 
kell értelmeznünk és szeretnénk értelmezni, ebbe az irányba szeretnénk befolyásolni 
a Bizottságot is a többi tagállammal együtt, hogy ne a meglévő kohéziós és egyéb 
strukturális pénzeket mozgassa, hanem ezek e fölött jelenjenek meg.  

Ami nagyon fontos, hogy két olyan fő irány van a növekedési jelentésben, 
amelyet Magyarország, a magyar kormány gyakorlatilag négy év óta kiemelkedően 
fontosnak tart. Ez a foglalkoztatás és a munkaerőpiacra való bevonás kérdése, a 
szociális ellátások és az aktiváló intézkedések közti kapcsolatok erősítése. Tehát minél 
több embert aktívan a piacra küldeni. Azt gondolom, hogy összhangban vannak a fő 
célkitűzések és a fő irányok a magyarországi eddig végrehajtott szakpolitikai 
intézkedésekkel és nemcsak az eddig végrehajtottakkal, hanem az elkövetkező 
években tervezett szakpolitikai intézkedésekkel is. 

Külön üdvözöljük azt, és azt gondolom, ezt fontos leszögezni e bizottság előtt, 
hogy az új, most felállt Bizottság, a növekedésbarát költségvetést, miközben annak 
egyensúlyára vigyáz, és a munkahelyteremtést támogató költségvetést ösztönzi, azt 
helyezte előtérbe. Amikor Európában majdnem 25 millió munkanélkülivel 
számolunk, ez nyilvánvalóan evidens cél lehet és ehhez képest, azt gondolom, az a 
munkanélküliségi szint, amit az elmúlt három-négy évben 11 százalék fölötti szintről 
7,1 százalékra sikerült levinni, mindenképpen azt mutatja, hogy ez egy jó cél, 
követhető cél, elérhető cél. Természetesen a kormányzat ezen tovább akar dolgozni 
ezen keretek fényében. 

Elnök úr, itt megállnék az időre való tekintettel, természetesen nagyon 
komplex, átfogó az anyag, ezért minden részletre nem lehet kitérni, de a kérdésekre 
szívesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Engedjék meg, hogy köszöntsem 

körünkben Pelczné Gáll Ildikó alelnök asszonyt az Európai Parlament részéről. Külön 
öröm számunkra, ahogy nagykövet úr is említette, hogy összeáll az Európai Unió 
döntéshozói mechanizmusa, hiszen itt van a Bizottság, a kormány, illetve ha így 
nézzük, az Európai Tanács, amelynek része a magyar kormányfő, itt vagyunk mi, 
nemzeti parlament és itt van az Európai Parlament alelnök asszonya. Úgyhogy így 
közeledhetnek az álláspontok, és ezért várjuk az alelnök asszony hozzászólását. 
Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

PELCZNÉ DR. GÁLL ILDIKÓ alelnök (Európai Parlament): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Köszönöm szépen a nagykövet úrnak és államtitkár úrnak a tájékoztatóját. 
Néhány kiegészítő megjegyzésem lenne az Európai Parlament részéről és úgy is, mint 
raportőre ennek a témának, másrészt lenne kérdésem is.  

Az első a szerkezettel kapcsolatos, a szerkezet átalakítása. Nagyon örülök, hogy 
ily módon megtörtént, azonban a szerkezettel én személy szerint sem és a 
bizottságom sem ért egyet. Mert ha egy beruházási terv vonatkozásában a digitális 
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piac nagy fontossággal bír, akkor nemigen értem, hogy az éves növekedési jelentésből 
hogy maradhat ki az egységes piac integrációja. Ezt a kérdést már egyébként feltettem 
a Bizottságnak. Nem tudtak rá válaszolni. Valószínű a struktúránál elveszett ez a 
lényeg. Mindenesetre egy hivatalos kérdést is megfogalmaz a szakbizottság ebben a 
témában az Európai Bizottsághoz. Ezt nemigen tudjuk elfogadni, mert ez egy olyan 
fontos kérdés, amely ha nem kerül be és nem tudjuk megfelelően mérni, akkor az a 
beruházási terv, amelyről beszélünk, szintén veszélybe kerülhet. 

Összességében nagyon örülök annak, hogy az országspecifikus ajánlások 
szempontjából egy jelentős elmozdulást sikerült elérni, ebben szerintem jelentős 
munkája van - elfogultság nélkül mondhatom - az Európai Parlamentnek. Sokszor 
hívtuk raportra a Bizottságot e tekintetben. Végre azt látom, hogy tényleg párbeszéd 
kezd kialakulni. Az eddigi országspecifikus ajánlások általában diktátumok voltak. A 
Bizottság mondott valamit és kevés lehetőség volt egy jó párbeszédre. Szerintem most 
ez az első alkalom, amikor ez meg fog tudni történni. Ebben a nemzeti parlamentek is 
meg tudnak jelenni és kibővül ezáltal a kör, így az országspecifikus ajánlások 
mindannyiunké lehetnek. Fontos az is, hogy végre nem egy ilyen cseppfolyós 
országspecifikus ajánlásról van szó. Elég akkurátus vagyok, így áttekintettem az 
elmúlt időszak összes országspecifikus ajánlását és azt is megállapíthattam ily módon, 
hogy praktikusan nem következnek egymásból az országspecifikus ajánlások 
megállapításai. Nincs visszamérés, nincs előrehaladás-mérés, magyarul ez egy pont 
ebben a dologban, de nem alkalmas sok mindenre. Most, hogy megpróbálunk a 
lényegre koncentrálni és talán - azt mondom - lesz következetes mérési lehetőségünk 
is az országspecifikus ajánlásokban, sokkal jobban fogunk tudni előrehaladást 
bemutatni és sokkal jobb lesz a konzultáció is. Nekem még hiányzik egy pont az 
országspecifikus ajánlásokkal kapcsolatban: a Bizottság felelőssége e tekintetben, 
amit ajánl, azért hogyan tudja a felelősséget vállalni. De remélem, erre is majd 
egyszer sor kerül, és nem vagyok elégedetlen egyáltalán a mostani eredményekkel. 

Ami a további szerkezeti problémát illeti, mint az államtitkár úr is mondta, az 
iparpolitika kimaradt belőle. Pedig ez egy fontos kérdés egyébként a következő 
időszakban, a következő időszak fejlődése szempontjából, bár meggyőződésem, hogy 
a hagyományos értelemben vett iparpolitikáról és újraiparosításról az Európai Unió 
vonatkozásában nemigen tudunk beszélni, hiszen ez nem lenne erőssége az Európai 
Uniónak.  

Ami a hitelezés helyreállítását illeti, ott nem régen egy kiváló jogszabályt 
fogadtunk el egyébként, amely teljesen szinkronban van a nemzeti jogszabályokkal. 
Ugyan előremutató jelleggel tudja ezt csak megtenni az Európai Unió, de ugyanaz a 
hitelezési gyakorlat jelenik meg és a hitelkihelyező felelőssége a tájékoztatás, a 
futamidő tekintetében, az átváltás, a visszafizetendő összeg tekintetében, ami egy 
lényeges és jó irányt jelent. 

Utolsó megjegyzésem a beruházási tervre vonatkozik. Az elején, megmondom 
őszintén, rendkívül nagy meglepetéssel tapasztaltam ezeket a számokat. Azért is, mert 
mindannyian tudjuk, hogy majdnem 30 milliárdos görgetett hiánya van a 
költségvetésünknek és nincs költségvetés a következő évre. Sokan mondják persze, 
hogy ennek akadálya maga az Európai Parlament. Én nem így látom, mert miért is 
látnám így, amikor ott ülök az Európai Parlamentben. Azt látom, hogy jelen 
pillanatban ez egy strukturális probléma a költségvetésen belül.  

Ami viszont a címkézett forrásokat, tehát a 16 és az 5 milliárdot illeti és a 
multiplikátor hatást, először amikor Juncker elnök úr tájékoztatott bennünket 
frakcióülésen, meg is lepődtünk, nem is értettük, hogy miről van szó, most akkor van 
pénz, nincs pénz, hol van és hogyan lesz belőle pénz. Utána megnéztem ezt a 
tőkeáttételt és el kell mondanom, hogy az Európai Beruházási Banknak a jelenlegi 
tőkeáttétele magasabb, tizennyolcszoros tőkeáttételt ért el eddig. Azt mondják az 
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elemzők, hogy ez a várakozás teljesen realista várakozás, mert olyan garancia van 
mögötte. Sokkal inkább ott csúszhatunk el, azt gondolom, és ott szeretnék valami 
eljárásrendet is látni, tehát nekem még ez a munkacsoportos megbeszéléses történet 
nem elegendő jelen pillanatban, hogy hol tudnak a tagállamok bekapcsolódni, amikor 
a projekteket generálják. Mert rendben van, hogy tavaszra tolunk mindent, de ezt 
kellő időben elő kell készíteni, mert három éven belül ennek meg kell valósulni. Tehát 
olyan projektekről lehet szó összességében. Három év az a terminus, amiről 
beszélünk. Akár energia, akár távközlés, akár digitális piac, akár kkv. vonatkozásában. 
Úgyhogy szerintem a 315 milliárd ily szempontból jó. Persze aki a Horizont 2020-ban 
érdekelt, azt mondja, hogy elég nagy ez az összeg, amit elveszünk onnan és ott már 
most is vannak kifizetetlen számlák, így nehézzé teszi az egésznek a lebonyolítását. De 
minekután megvalósítás oldalon ugyanoda célozza a megvalósítását majdnem 
hasonló konstrukcióban, azt gondolom, ez nem lesz majd jelentős probléma. 

Örülök annak, hogy ez az elmozdulás megtörtént és azt látom, hogy az Európai 
Bizottság, a Parlament és a Tanács között egy intenzívebb és jobb párbeszéd kezd 
kialakulni, ami, úgy érzem, bizakodásra ad okot. Talán most már mindenki, minden 
szereplő rájött arra, hogy valóban növekedés, valóban munkahelyteremtés és 
foglalkoztatottságnövelés kell és egy az érdekünk és közös érdekeinek vannak. Annak 
pedig nagyon örülök, persze elfogult is vagyok, miért ne lennék, hogy a magyar 
eredmények most már tartósan jó pályán vannak és ezt el is ismerik az Európai 
Bizottság részéről akár a munkanélküliség, akár a gazdasági növekedés 
vonatkozásában, akár az előrejelzések vonatkozásában látjuk a számokat. Úgyhogy a 
képviselőtársaimat is, természetesen pártoktól függetlenül, együttműködésre 
bátorítom és ösztökélem, hiszen mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy 
Magyarország a következő időszakban, a következő hétéves tervben a legsikeresebb 
lehessen. A források rendelkezésre állnak, a többi most már rajtunk múlik. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Így kerek a kép számunkra, képviselők számára. 

Most megadom a szót a képviselőtársaimnak.  
De mielőtt megadnám, egyetlen gondolat jutott eszembe. Az elmúlt időszakban 

nagyon sokszor került bizottságunk elé az országspecifikus ajánlás. Tisztelettel 
kérdezem, hogy mennyire veszik komolyan a tagállamok, mert tanult barátom, 
főtanácsadó úr mondja, hogy gyakorlatilag az Unió tagállamainak körülbelül 10 
százaléka veszi komolyan. (Pelczné dr. Gáll Ildikó: Így van!) Ez bizony komoly 
aggodalomra ad okot. Van-e értelme ennek? Mindig az a probléma, hogy nincs 
szankció. Arról van szó, hogy az alapok felhasználásában egy szigorú fiskális politikát 
fog bevezetni az Európai Bizottság, de hadd ne mondjam, az elmúlt 8-10 évben 1-2 
százalékon mennyit vitatkoztunk, vitatkoztunk azon, hogy túllépjük-e a 3 százalékot, 
majd kiadták a verdiktet és bizony azt láttuk, hogy jó néhány tagország pedig fütyül 
erre. Csak egyetlen egy példát említettem. A kérdésem tehát az, hogy lesz-e szankció, 
ha igen, akkor ezt hogyan… (Pelczné dr. Gáll Ildikó: Én ezt nem támogatnám!) Csak 
szeretném hallani a Bizottság képviselőitől és a kormány képviselőitől. Természetesen 
mi hiszünk az Európai Parlamentnek, hiszen némi elmozdulást látunk, de korábban 
ez az együttdöntési mechanizmus akadozott. Természetesen, különösen a lisszaboni 
okmány alapján, sokkal nagyobb szerepe van az Európai Parlamentnek és mi ott 
vagyunk az Európai Parlament mögött, hogy a nemzeti parlamenteknek is legyen 
nagyobb szerepük, lásd az új Európai Bizottság alelnökét, aki legutóbb szorosabb 
együttműködést ígért a nemzeti parlamentek képviselőivel. Számomra ez azt jelenti, 
hogy valóban érzik az európai intézmények, hogy van baj, reagálnunk kell beleértve a 
Bizottságot, meg a Tanácsot, hogy hogyan tudunk felülkerekedni a válságon, ami még 
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nem múlt el, ezért ezt egy komoly előrelépésnek tekintem. Tessék parancsolni, 
megadom a szót. (Dr. Józsa István jelentkezik.) Józsa képviselő úr! 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Számomra is nagy 

öröm, hogy az alelnök asszonyt köszönthetjük, most már köszöntöm is, az előbb csak 
informálisan üdvözöltem.  

Tényleg jó a bizottságnak, ha több forrásból meríthet információt és bizonyos 
mértékig itt, a bizottsági ülésen ütköznek ezek a vélemények. A korábbi hírek arról 
szóltak, hogy kinn Brüsszelben igen keményen ütköznek. Viszont a mostani 
tájékoztatás arra világít rá, hogy Junckernek, illetve az új vezetésnek a fellépése, 
mintha tényleg új szelet hozott volna az egész brüsszeli bürokrácia működésében. 
Tehát az, hogy leírásra került, hogy nemcsak stabilitási célok vannak, hanem 
növekedési céljai is a brüsszeli vezetésnek és annak érdekében, hogy megtörje a 
beruházások alacsony szintjét, konkrét terveket dolgoznak ki, azt hiszem, 
mindenképpen érdemi előrelépés lehet. Remélhetőleg azok a korábbi kisebb léptékű 
programok, mint például az energetikai interkonnektorok, az észak-déli 
összeköttetés, amiben Magyarország is részt vett - sőt a szakmai cég, a MOL révén a 
NEC kidolgozásához szakmai javaslatokat is tett -, lényegében elfogadott, támogatott 
európai infrastruktúrafejlesztési programok nagyobb lendületet kaphatnak. Másrészt 
talán megfogalmazódik az a korábban eléggé homogén megközelítés, ami 
Magyarország számára, mint feltörekvő gazdaság számára mindenképpen 
többletlehetőséget kell hogy jelentsen, hogy a relatíve kevésbé fejlett országokban, 
elsősorban az Unió keleti részén elvileg nagyobb növekedési potenciál van a 
helyzetünkből adódóan. Tehát ez a differenciált megközelítés egyébként a kohéziós 
alapok odaítélésében, valahol a kohéziós politikában megnyilvánul, de amikor egy 
ilyen európai szintű gazdasági növekedési program fogalmazódik meg, véleményem 
szerint ebben is célszerű ezekre a hatásokra figyelni. Már csak azért is, mert nekünk 
kifejezett érdekünk, hogy ezt exponáljuk. 

Az 1:15-ös multiplikátorhatás tényleg egy különös dolog. Korábban 
tapasztalható volt, hogy rendkívül jó szakmai apparátussal dolgozik mind az EBRD, 
mind az Európai Fejlesztési Bank. Tehát ha ők maguk egy ilyen picit beszállnak egy-
egy fejlesztési programba, de szakmailag hitelesítik, akkor az iránt a piaci 
szereplőknek sokkal nagyobb a bizalma. Ha ezt a korábbi tapasztalatot sikerül 
megőrizni és kiszélesíteni erre a projektportfólióra, akkor nem látszik irreálisnak ez 
az 1:15-ös multiplikátorhatás, tehát van mögötte szakmai referencia, szakmai 
tapasztalat. Nagyon remélem, hogy Magyarország fel tud ülni erre a - mondjuk így - 
nyugati szélre is, mert azért a konkrét gazdasági teljesítéseink, exportvolumenünk az 
unió országaiba teljesül, és ha van az Unió részéről egy ilyen konkrét 
gazdaságélénkítő program, abba Magyarország az elvileg magasabb növekedési 
potenciálja révén érdemben haszonélvező kell hogy legyen. Azt hiszem, ez az a terület, 
amiben tényleg nincs politikai vita. Ez közös érdekünk és mind a magyar 
parlamentben, mind odakinn, azt hiszem, meg lehet találni a támogatást hozzá. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana alelnök úré a szó! 
 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviseletvezető Úr! 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban kikerültünk a 
túlzottdeficit-eljárás alól és vannak olyan adatok, amelyek pozitívnak nevezhetőek. 
Azzal szemben, amit Pelczné Gáll Ildikó képviselő asszony mondott, hogy a magyar 
eredmények tartósan jók, azért felhívnám a figyelmet arra, hogy van jó néhány olyan 
mutató, amelyekre egyáltalán nem lehetünk büszkék. Helyettes államtitkár úrhoz 
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fordulnék ezekkel kapcsolatban. Gondolok itt például arra, hogy a szegénységben 
vagy társadalmi kirekesztettségben élők aránya emelkedett, az egyenlőtlenségek 
növekedtek, aztán átlagos vásárlóerő vonatkozásban is, ha csak a Visegrádi 4-ekhez 
hasonlítjuk hazánkat, komoly elmaradásokról beszélhetünk és a fiatalok 
munkanélkülisége is rendkívül nagy problémát jelent. Ezért is lenne fontos, hogy a 
2014-2020-as időszakban a forrásokat valóban munkahelyteremtésre tudjuk 
fordítani, ne pedig olyan célokra menjenek el ezek a pénzek, mint például a 
közelmúltban meglehetősen nagy sajtónyilvánosságot kapott M4-es Abony és 
Fegyvernek közötti szakasza, mely nagyjából egy 30 kilométeres szakasz és 
kilométerenként 4,4 milliárd forint ennek a költsége. Azt gondolom, hogy egyáltalán 
nem ez az az út, amit járnunk kellene, nem ilyen módon kellene felhasználnunk a 
rendelkezésünkre álló pénzeket.  

Ahol még nagyon nagy problémát látok, az az államadósság kérdése. Hiszen ha 
megnézzük, 2010 áprilisában 19323 milliárd forint volt hazánk államadóssága, a 
mostani őszi, szeptemberi adatok szerint pedig 24473 milliárd forint. Tehát 5150 
milliárd forintos növekedésről beszélhetünk, 26,7 százalékos emelkedésről. Ha GDP-
arányosan nézzük ezt, 2010 áprilisában 79,6 százalék és most, ’14. III. negyedévében 
pedig 83 százalék volt ez az adat, holott például a Széll Kálmán Tervben 67 százalékos 
célkitűzés fogalmazódott meg. Azt kérdezem a helyettes államtitkár úrtól, hogy most 
mi az aktuális célkitűzés ezzel kapcsolatban és milyen elképzelései vannak a 
kormánynak az ügyben, hogy érdemben csökkenteni tudjuk, ha nem is a Széll Kálmán 
Tervben kitűzött célt elérni, de legalább egy elmozdulást tudjunk felmutatni ez 
ügyben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok. Visszaadom a szót a 

nagykövet úrnak, államtitkár úrnak és természetesen visszaadom az alelnök 
asszonynak is majd a szót, mondhatni azt is, hogy a zárszót a vitával kapcsolatban. 
Tessék parancsolni, nagykövet úr. 

Dr. Szűcs Tamás válaszadása 

DR. SZŰCS TAMÁS képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete): Nagyon szépen köszönöm valamennyi reakciót. Külön öröm, hogy 
Magyarország, azt hiszem, egyedül van abban a helyzetben, hogy maga a raportőr 
jelenik meg a nemzeti parlament ülésén. Példát statuálhatunk, azt hiszem. 
Tudomásom szerint egyébként az összes nemzeti parlament közül itt van legelőször 
egy ilyen bemutató, az észt kollégám, azt hiszem, szintén ezen a héten sort kerít erre. 
Úgyhogy nagyon köszönöm. Alapvetően, úgy látom, ritka összhang tapasztalható 
valamennyi felszólaló részéről, ami külön örvendetes szerintem, egyrészt általában 
véve, másrészt pedig konkrétan a beruházási terv perspektíváit illetően.  

Elhangzott, hogy nem jelent meg az éves növekedési jelentésben például az 
iparpolitika. Nyilván mindent nem tudunk ide begyömöszölni, de a 10 prioritás közül 
változatlanul a 4-es prioritás ezzel foglalkozik, tehát a maga keretein belül ezt 
természetesen továbbra is napirenden tartjuk.  

A hitelezés helyreállítása, azt hiszem, valóban azért nem került így nevesítve az 
anyagba, mert ez egy teljesen új konstrukció, amely, ha nem is váltja ki ezt, mégis 
ebbe az irányba belezavart volna, ezért nem jelent meg specifikusan.  

A kohéziós politikára vonatkozó kommentek. Nem Magyarország az egyetlen, 
amely ezt a kritikát, észrevételt megfogalmazza. A COREPER-en még a csomag 
bemutatásának napján maga a Bizottság főtitkára, Catherine Day tájékoztatta a 
megjelent tagállami nagyköveteket a csomag részleteiről. Ott is ez a téma felmerült. A 
szakmai egyeztetések jelenleg is zajlanak, mindenképpen addicionális forrásban 
gondolkodunk. Érthetőek a kérdések, de a válasz, remélem, megnyugtató lesz 
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mindenki számára. Azzal együtt, hogy van egy lehetőség, amire az anyag is utal, csak 
nem volt idő arra, hogy ezt külön bemutassuk. Tulajdonképpen az alapok keretein 
belül a tőkeáttételi mutató megnövelésével, tehát új eszközök bevonásával 
megnöveljük ezeket. Itt említettem ezt a 20-35 milliárdos összeget, ami egy lehetőség 
minden tagország számára. Lesznek országok, amelyek ezzel élni tudnak, lesznek, 
amelyek nem. Tehát azt gondolom, nagyon fontos Magyarország számára, hogy 
mindenképpen ezt megpróbálja. Egyébként általánosan is ez érvényes a beruházási 
tervre. Itt nincsenek nemzeti borítékok. Tehát itt ez egy szabad verseny, ha szabad így 
fogalmaznom, amiben, azt gondolom, minden országnak elemi érdeke, hogy a lehető 
legjobban igyekezzen teljesíteni. Személy szerint szintén azt gondolom, hogy mivel 
például a Jaspers és a Jeremie programok tekintetében Magyarország teljesítménye 
volt a legjobb a többi uniós tagországéval összevetve, ez egy nagyon hasonló 
konstrukció. Tehát ha ott sikerült ezt kicsiben megcsinálni, esély lehet arra, hogy 
nagyban is elő tudunk állni olyan projektekkel, amelyek egy európai versenyben 
komoly hozadékot jelenthetnek Magyarország számára. Talán ebben a körben 
megfogalmazható az a remény is, hogy az a tény, hogy az Európai Parlament alelnöke 
éppen Magyarországról származik, aki ezt a témát kezeli, szintén segítheti ezt az egész 
folyamatot. 

Említette az alelnök asszony, hogy brüsszeli kollégáim nem tudtak válaszolni a 
kérdésre. Én sem gondolom, hogy ezt meg tudom tenni kielégítően. Bár gyorsan 
belepillantva az anyagba, az látható az éves növekedési jelentés 10. oldalán, hogy a fő 
akadályok megszüntetése uniós szinten történik, első helyen foglalkozunk az áruk és 
szoláltatások egységes piacának megvalósításával, utána térünk rá a digitális piacra. 
De lehet, hogy ennél többre gondolt, vagy többet várt volna. (Pelczné dr. Gáll Ildikó: 
Igen.) Megint csak line-to-take nélkül vélelmezhetően azért helyeztük a hangsúlyt a 
digitális tevékenységre, mert itt van a legnagyobb potenciál és a legnagyobb 
lemaradás, főleg Amerikához képest. Rengeteg olyan elemzés van, amely azt mutatja, 
hogy a valódi kiugrási lehetőség éppen ebben a szegmensben jelentkezik. Ez nyilván 
nem szoríthatja hátrébb a hagyományos belső piaci mélyítési eszközöket, csak 
szerintem ezért kerülhetett erre a fókusz.  

Az országspecifikus ajánlásokra vonatkozóan maga a Bizottság is észlelte azt, 
hogy ezeknek a végrehajtása nem megfelelő, azt is, hogy nem állt elég idő 
rendelkezésre, nem Magyarország fogalmazott meg egyedül kritikát, hanem az 
Európai Parlament, más tagországok is. Éppen ezért kerítettünk sort erre a 
felülvizsgálatra és örülünk, hogy erőfeszítéseinket, ha jól látom, siker koronázta. 
Tényleg abba az irányba mozdult el a rendszer, hogy egyrészt reagált a kritikákra 
pozitívan, másrészt pedig, ami talán ennél is fontosabb, jó irányba és a nagyobb 
együttműködés irányába mozdulhattunk el. 

Hogy mennyire veszik komolyan ezeket az ajánlásokat, erre vonatkozóan 
egyébként kicsit optimistább vagyok a 10 százaléknál. Kollégáim a pénzügyi és 
gazdasági főigazgatóságon, a DG ECFIN-en csináltak egy nagyon jó elemzést 20-25 
oldalon keresztül részletesen megvizsgálva az országspecifikus ajánlások 
megvalósulását, és ha jól emlékszem, ott 30 százalékra tették ezt. Különböző 
kategóriák vannak, hogy teljes mértékben, részben, egyáltalán nem. De nyilván azt is 
előrevetítette ez az anyag, ami októberben, vagy novemberben jött ki, hogy reformra 
van szükség. Tehát ez a tanulmány tulajdonképpen a reform összeállításának az egyik 
része, egyik alapjaként szolgált. 

A tőkeáttétel vonatkozásában az 1:15 sok-e vagy kevés. Az alelnök asszony 
említette az 1:18-at. Úgy gondoljuk, hogy ez konzervatív megközelítés egyébként, 
vannak olyan most működő uniós programok, COSME program például, ahol még 
ennél is magasabb 1:20-as, 22-es is talán a tőkeáttételi mutató és jól működik. 
Tényleg azt reméljük, hogy ez működőképes, bár megértjük, hogy miért jelent meg az 
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a gondolat, hogy jobb lenne a 315 milliárd duplája és jobb lenne egy 1:10-es mutató. 
Lehet, ha Juncker írta volna maga mindenféle kötöttség nélkül ezt a programot és 
nettó befizető kormányoknak nem kellene jóváhagyni, valószínűleg 
megkockáztathattunk volna egy ilyen elképzelést, de nyilvánvalóan figyelembe kellett 
vennie a Bizottságnak azt, hogy a 28 tagországnak nagyon eltérő nézetei vannak erre 
vonatkozóan, vannak, akik még ezt is sokallják, vannak, akik keveslik. Tehát azt 
gondolom, hogy ez egy ésszerű egyensúly. Ha jól látom, tulajdonképpen ez a többségi 
vélemény, bár az is látható, hogy különböző szakmai elemzések - Economist s a többi, 
megjelentek ilyen kritikák - ezt keveslik és nem tartják elég ambiciózusnak. Ez 
szerintem természetes, a puding próbája az evés, nyilván akkor tudjuk ezeket a 
kritikákat majd cáfolni, ha megvalósul a program és elindul. Azt gondolom, a legelső 
és legfontosabb, sürgősebb bizonyíték az lenne tényleg, hogy egyrészt az Európai 
Tanács jóváhagyja, másrészt pedig a két intézmény, tehát az Európai Parlament és az 
Európai Tanács a gyorsított eljárásban létrehozza 2015 tavaszára, illetve 2015 
közepére az eszközt és természetesen megjelenjenek azok a jó projektek, amelyeket 
meg kell valósítani. A Bizottságnak a válságkezelésre vonatkozó stratégiáját, és 
különböző számait, koncepcióit is nagyon komoly kritikák érték. Mára ezek a kritikák 
elhalkultak, mert a válságkezelés sikerrel járt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, államtitkár úr. 

Balogh László válaszadása 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm, elnök úr. Csupán néhány gondolatra hadd térjek vissza.  

A komolysága, vagy a komolytalansága a végrehajtásnak. Azt gondolom, hogy 
ennek két vetülete van, két szegmense van a kérdésnek. Az egyik a konkrét 
ajánlásokhoz kapcsolódik, amire utaltam is. Minél inkább tud azonosulni egy 
tagállam, mert olyan hatékony a párbeszéd, az empátia, most a szakmai értelemben 
vett empátia, a helyzetismeret olyan erős a bizottsági oldalról, hogy olyan ajánlásokat 
sikerül megfogalmazni, amelyet sajátjának, vagy közösnek tud tekinteni egy tagállam, 
ott a végrehajtással szerintem általában nincs gond. Amikor ennek az ellenkezőjét 
tapasztalják - és ennek személyes résztvevője is voltam tavaly júniusban, amikor a 
bizottságokban ezek az ülések lezajlottak, más tagállamok is, így adott esetben 
Magyarország részéről is érezhető volt -, a Bizottság és a tagállam képviselője elbeszél 
egymás mellett egyszerűen azért, mert nem volt idő, mód, alkalom, lehetőség a 
helyzet megismerésére. E tekintetben a változások biztosan pozitívak lesznek és egész 
biztos vagyok benne, hogy a komolyságát a dolognak erősíteni fogja mindenki 
részéről,mert ez közös érdek egyébként, azt gondolom. Tehát mindnyájunk érdeke, 
hogy az Európai Unió egésze jól menjen, a tagállamoknak jól menjen és a nemzeti 
politika alakítása, a megvalósíthatóság és e között harmónia legyen.  

Nyilvánvalóan a másik vetülete természetesen az, amikor a maastrichti és 
egyéb szigorú szabályokat kérjük. Ez nagypolitika nyilvánvalóan és itt sajnálatos 
módon azt mindenki érzékeli és tapasztalja, hogy vannak egyenlők és egyenlőbbek, 
akik esetében maradéktalanul, ha tetszik, a bizottsági, az európai szigor érvényesül, és 
vannak olyanok, ahol legalábbis elgyengülni látszik a Bizottság szigorú tekintete. 
Reméljük, hogy ez csak egy látszat, egy délibáb, de ez az optikai kép néha felmerül 
bennünk a nagy kérdésekben. Reméljük, rosszul látunk. 

A következő téma, amire szeretnék utalni, a nagy projektek, amelyekkel majd a 
Juncker-programba be lehet kapcsolódni. Azt gondoljuk magyar részről első 
megközelítésben, hogy egyfajta méltányosság, egyenlőség azért szükséges a 
tekintetben, hogy ki hogyan részesül ezekből, még akkor is, ha természetesen 
versenyfutás zajlik. De azért, ha nagyon felborulna a hajó és csak jobb oldalon, vagy 
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bal oldalon, úgy értem, Keleten vagy Nyugaton érvényesülnek, az biztos, hogy nem 
volna egészséges. Magyar részéről, most a konkrétumok ismertetése nélkül, van egy 
nagyon szoros együttműködés a V4-országokkal olyan regionális, átfogó 
infrastrukturális projektek kialakításában is, amelyek ilyen értelemben tényleg 
sokszorozó hatásúak tudnak lenni. Magyarországnak is hasznot hoz, Európa 
egészének hasznot hoz, de a környezetünkben lévő országoknak is hasznot hoz, tehát 
ez a magyar projektek kialakításánál szoros együttműködésben történt a V4-es 
országokkal. Bízunk benne, hogy ez meglesz. Nagyon fontos még egyébként, és ezt 
meg kell említeni, hogy pont a hároméves nagyon rövid végrehajtási időszak miatt, az 
volna a hasznos, ha orrnehéz lenne ez a dolog. Tehát nagyon gyorsan be tudna indulni 
és a projektek nagyobbik része ’15-ben, de legkésőbb ’16-ban el tudjon indulni, hogy a 
lökést, azt a lökést, amit ettől a beruházási programtól várunk, a lehető leghamarabb 
az egyébként lassú növekedés elé néző nyugat-európai gazdaságnak mielőbb meg 
tudja adni. 

Elhangzott egy kérdés az államadósság tekintetében. Természetesen egy 
gazdaságpolitika, amely négy éven keresztül, ha tetszik, egy nagyon viharos helyzetből 
felépít valamit és nagyon sok sikert mondhat magáénak, valószínűleg azt nem 
mondhatja, hogy kivétel nélkül minden területen már az út végén van, hátra dőlhet és 
nincs mit tennie. Természetesen tudatában van a kormányzat annak, hogy itt még 
számos, megoldásra váró ügy van. De az államadósság kérdésében azért hadd 
vitatkozzak némileg! A GDP-hez mért államadósság-szintet mindig december 31-ei 
állapot szerint mérik. Azt gondolom, hogy egy tízezer méteres futóversenyt nem a 
9000 méternél kell megnézni, hanem ott, ahol a célszalag van. A célszalag mindig 
december 31. és valóban a szeptemberi számok különböző technikai okokból igen 
magas értéket mutattak. A képviselő urat, alelnök urat szeretném olyan tekintetben 
megnyugtatni, hogy a jelenlegi folyamatok, a szeptember óta mért folyamatok, 
nagyon világosan abba az irányba mutatnak, hogy a tavalyi december 31-ei 
államadósság-szinthez, százalékhoz képest nagyjából 4-5, esetleg 6 tized pontos 
javulás fog bekövetkezni. A szeptemberi számokban benne volt például az a 
kétmilliárd eurós adósság még, amelyet valamikor október végén, illetve november 
elején fizetett vissza a magyar állam az Európai Központi Banknak, illetve az Európai 
Bizottságnak. Ezek a számok még nem tudtak megjelenni például a Magyar Nemzeti 
Bank statisztikáiban, mert ezek technikai okokból a novemberi kifizetésekben lesznek 
és majd a negyedik negyedév számaiban. De a december 31-ei számban, ez egy óriási 
tétel, már meg fog jelenni. És van olyan lejáratok, olyan kötvénycserék, amelyek 
egyértelműek. Azt mondják egyébként, hogy ez 77,6-7, vagy 4-5 lesz, nem akarok 
végleges számot mondani, de ebbe az irányba mutató szám lesz. Ez már az új 
módszertan szerint számolt szám. Ez nagyon fontos, hogy az ESA 2010 módszertan 
szerint számolunk.  

De félreértés ne essék, akár a régi módszertan szerint számolunk, akár az új 
módszertan szerint, mindkét esetben a javulás figyelemre méltó és tudom most 
biztosítani a bizottságot arról, hogy amikor majd az államadósság-számok, a 
december 31-ei számok ki fognak jönni, akkor ezek a számok összehasonlító módon, 
azonos módszertannal lesznek számolva, nem lesz trükk. Csökken. Nem csökken 
olyan mértékben, amellyel természetesen mindenki szerette volna, de ennek az 
objektív korlátait, az európai gazdaság növekedésének a sokkal lassabb változását 
mindenki látja. Azt gondolom, hogy a trend, miközben Európa legtöbb államában ez a 
szám még mindig növekszik, de legalábbis stagnál, ez a trend Magyarország esetében 
folyamatosan csökkenő. Ez egy óriási teljesítmény és azt gondolom, hogy ami a jövőt 
illeti, a költségvetésben a kormány nem 2,9, vagy nem 2,8 százalékos deficitet, hanem 
2,4 százalékos deficitet állított be, ami arra mutat, hogy igenis a kormány elkötelezett 
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abban, hogy tovább csökkentse nemcsak a költségvetési deficitet, de ennek révén az 
adósságállományt is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Zárszóra pedig megadom a 

lehetőséget az alelnök asszonynak. 
 
PELCZNÉ DR. GÁLL ILDIKÓ alelnök (Európai Parlament): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Nagyon rövid leszek. 
Látom egyébként, Bana alelnök úrnak mondom, hogy az elmúlt napokban 

tiszta számmizéria alakult ki a szegénység körül. De nagyon fontos, hogy tisztán 
lássunk ezekben a kérdésekben. Elnök úr, engedje meg, hogy két dolgot mondjak 
ezzel kapcsolatban. Két statisztikai adatsor és elemzés jelent meg a témáról. Az 
egyiket az Eurostat tette közzé 2014 október végén, novemberében. Ez egy 2013-as 
adatfelvételezésen alapult, alelnök úr, ami 2012-es adatokat mutatott. Most 2014-et 
írunk, 2014 végét. Tehát az Eurostat statisztikájából azt tudjuk, hogy 2012-ben mi 
volt a helyzet szegénység, társadalmi kirekesztettség vonatkozásában. Kilenc vizsgált 
fogyasztási terület volt, amit az Eurostat jónak látott, ez önbevallásos dolog volt, 
szubjektív vélemény volt benne, húsfogyasztásról, személyautóról, nyaralásról s a 
többi dologról. De ha már számoknál tartunk, elővettem egyébként ezt a felvételezést. 
El szeretném mondani, hogy itt három csoportot mértek, mármint az Eurostat három 
csoportot mért szegénység és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatosan. A nagyon 
alacsony munkaintenzitásúakat mérte és képzelje el, alelnök úr, hogy nálunk a 
társadalom 9,3 százaléka ilyen, tehát azt kell mondanom, hogy van ilyen réteg és ez a 
réteg fontos réteg számunkra, de javulás volt, 0,2 százalékos javulás volt. Aztán van a 
relatív szegénység, itt is javultunk. Van egy réteg azonban, a súlyos anyagi 
nélkülözésben lévők, akik esetében rettenetesen romlottunk. Ennek egyik oka lehet 
talán az, hogy a magyarok általában nem optimisták, mondjuk, ez mérlegelendő, 
viszont kezelendő ez a terület, és valóban így van, öt olyan ország van, amely tőlünk 
jobban teljesít ezeken a területeken. 

Én szeretem a számokat, közgazdász vagyok, és ezért megnéztem a KSH 
statisztikáját, ami 11. hó 29-én jött ki és a tavalyi évre vonatkozott. Örömmel 
tájékoztatom az alelnök urat, hogy jelentős mértékű javulás állt be minden mutató 
vonatkozásában. Tehát fontos, hogy folyamatában kezeljük ezeket a dolgokat. Nyilván 
az Eurostat ezt még nem tudta megjeleníteni, vagyis a számaink jelentős mértékben 
kezdtek javulni. A gyermekes és gyermektelen családok esetében is van teendőnk és 
kérem is a támogatását ebben a munkában, mégpedig úgy látszik, hogy a nők 
foglalkoztatottságának növelése egy kiváló út arra, hogy ezek a számok javuljanak. Azt 
várom, hogy a gyed extra hatása a következő statisztikában már egészen konkrétan 
jobb számokat fog produkálni, hiszen a foglalkoztatottság is javult. Egyébként nagyon 
fontosak a statisztikák, de annál fontosabb az, hogy a számokat értsük, értelmezzük és 
kontextusban használjuk, mert nagyon-nagyon nem helyénvaló következtetéseket 
tudunk levonni belőlük. 

Ami meg a munkanélkülieket illeti, minden egyes munkanélküliség, aki 
munkanélküli, úgy rossz, ahogy van, annak száz százalékos a munkanélküliség. 
Összességében ez is javuló tendencia, mert 11-ről lecsökkent 7,1 százalékra. A fiatalok 
fókuszpontot jelentenek, egyébként az Európai Unióban is külön dedikált forrás van a 
fiatalok foglalkoztatottságának növelésére, egy elég jelentős tételről van szó, amiben 
Magyarországnak is aktívan szerepet kell vállalni. De ha azt a számot mondom, hogy 
Olaszországban 25 százalék, vagy Görögországban 50 százalék eurózónán belül, akkor 
azt gondolom, hogy van teendőnk, nagyon sok teendőnk van, viszont ezek a számok 
egyszerűen riasztók, amelyeket az Európai Unió egyes, zónán belüli tagországában 
látunk. Tehát ez a gazdaságpolitika mégiscsak eredményes, alacsonyabb számokat 
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tud produkálni. Sok esetben a türelem helyes dolog, az együttműködés meg rendkívül 
fontos és elsődlegesen szükséges ahhoz, hogy utána megfelelően tudjunk értékelni 
valamit. De ha az alelnök úr részletesebben kéri ezeket a számokat és elemzéseket, én 
nagyon szívesen állok rendelkezésre a bizottsági ülés után. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Köszönjük a nagykövet úrnak, államtitkár úrnak és 

alelnök asszonynak, hogy jelenlétükkel megtisztelték, emelték bizottságunk 
jelentőségét, ahogy Fábry Sándor szokta mondani. Nagyon fontos valóban, hogy az 
Európai Unió döntéshozói, ezek az európai intézmények láthatóan és egymással 
jobban működjenek együtt. Ami rajtunk múlik, mindent megteszünk azért, hogy a 
nemzeti parlamentek részt vállaljanak nagyobb formában az európai döntéshozói 
mechanizmusban, ezért például, úgy tudom, január 19-én a COSAC égisze alatt a 
bizottsági elnökök találkozni fogunk, hogy ezt a mechanizmust próbáljuk meg 
arányosítani. 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy még egy kérdésről röviden 
beszámoljak. Trócsányi igazságügyi miniszter úr összhangban az Országgyűlésről 
szóló törvénnyel és a házszabályi rendelkezések alapján levélben arról tájékoztatott 
bennünket, hogy az Európai Unió Bírósága magyar tagjának a kormány ismét Juhász 
Endre bíró urat jelöli, aki - mint közismert - 2004 óta folyamatosan betölti ezt a 
tisztséget, és ha valakit, akkor őt valóban ismerjük. Annak idején mindig Brüsszelbe 
zarándokoltunk, még nem voltunk uniós tagok a 2000-es évek évfordulóján, bizony, 
gyakran tartott nekünk szemináriumot. Ezúton is jó munkát kívánunk Juhász Endre 
bíró úrnak.  

Valamit tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság előreláthatóan 
ebben az ülésszakban már nem tart több ülést. Úgyhogy engedjék meg, hogy először 
is megköszönjem képviselőtársaimnak pártállástól függetlenül, hogy részt vettek és 
aktívan vettek részt a bizottsági munkánkban. Köszönöm azt a fajta hozzáállást, 
amivel valóban bizonyítottuk azt, hogy a mi bizottságunk egy nagyon fontos 
bizottsága a magyar Országgyűlésnek. Remélhetően a követő évben is szép munka vár 
ránk. Ezt az összhangot szeretnénk megőrizni. Köszönöm a képviselőtársaimnak, akik 
részt vettek nemzetközi fórumokon, hogy valóban együttesen képviseltük 
Magyarország érdekeit. Így kívánok mindenkinek áldott karácsonyi készülődést, most 
advent időszaka van, és kívánok mindenkinek áldott ünnepet, jó pihenést, kellemes 
újévi ünneplést. Remélhetőleg a jövő esztendőben újult erővel találkozunk. Ha mégis 
tartanánk bizottsági ülést, akkor ezt visszavonom. (Derültség.) Akkor majd még 
egyszer el fogom mondani. Egyelőre kiszámíthatatlan. (Dr. Szűcs Tamás jelentkezik.) 
Szűcs Tamásé a szó! 

 
DR. SZŰCS TAMÁS képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 

Képviselete): Köszönöm szépen. Csak egy gondolatot még a végén. Navracsics Tibor 
úrral, az Európai Bizottság új magyar tagjával beszéltünk arról, hogy ő is szívesen 
eljött volna a mai eseményre, de sajnos a napirendje ezt nem tette lehetővé. Viszont 
reméljük közösen, hogy valamikor a jövő évben tudunk találni majd olyan 
lehetőséget, hogy jelezhesse, ő hogyan látja ezt. Nyilván ez nem egy egyszeri esemény, 
a beruházási tervnek most a kezdetén vagyunk. Érdemes lesz megnézni, hogyan 
alakulnak a dolgok. Egyébként az ő szakterületén belül sok szó esett az európai 
projektekről, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy nagyon fontos oktatási-képzési, 
kutatási, innovációs dimenziója is van ennek. Magyarországon van az Európai 
Technológiai Intézet. Tehát azt gondolom, az ő kontribúciója is mindenképpen 
figyelemre méltó lehet majd a bizottság számára. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Valóban szeretnénk mi is meghívni Navracsics 

Tibor biztos urat, hogy számoljon be, egyáltalán hogy érzi magát, mint biztos. (Dr. 
Szűcs Tamás: Jól, egyébként!) És arról, hogy hogyan látja ezt a jelentést. Innen 
ragadom meg az alkalmat, hogy kérjük a nagykövet urat, adja át az Európai Bizottság 
elnökének meleg üdvözletünket és őt is elvárjuk egyszer egy bizottsági ülésünkre. 
Bizottság, bizottság, természetesen más felállásban. (Derültség.) Emlékeztetem 
képviselőtársaimat, hogy az elmúlt ciklusokban jó néhány biztost hallgattunk meg. 
Például emlékszem Michel Barnier biztos úrra, akivel kiváló konzultációt folytattunk. 
Tehát ezt a gyakorlatot szeretnénk folytatni. Olyan időpontot szeretnénk találni, 
amikor részben a biztosok is megjelennek, bár úgy érzem, hogy még jó néhány évnek 
kell eltelnie, hogy Magyarország ismét betöltse az Európai Tanács elnöki szerepét, 
akkor talán majd remélhetjük, hogy az Európai Bizottság elnöke meglátogat 
bennünket. Tessék parancsolni! 

 
DR. SZŰCS TAMÁS képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 

Képviselete): Nem tudom megállni, hogy erre ne reagáljak. Ma délután indulok 
Brüsszelbe, nem magával Junckerrel fogok találkozni, hanem azzal a kabinettaggal, 
aki többek között Magyarországért is felelős. Úgyhogy átadom az üzenetet. 

Ezt kiegészítve nem tudom, hogy mennyire volt már hallható Magyarországon, 
hogy az Európai Bizottság alelnöke, Katainen úr, aki felel ezért a csomagért, minden 
tagországot meg fog látogatni és úgy tűnik, hogy Magyarországra május 8-án kerül 
sor. Tehát azt remélem, hogy sikerül a programjába beilleszteni egy találkozót. Talán 
nem csak a bizottsággal, nyilván meglátjuk, hogyan alakul. Szeretne találkozni a 
kormány képviselőivel, a parlament képviselőivel, a sajtóval. Még az is felmerült, 
hogy a futóversenyünkön is részt vesz május 9-én. De még ez nincs konfirmálva. 
(Pelczné dr. Gáll Ildikó. Elég atletikus alkat!) 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Több tárgyunk nem lévén, a bizottsági ülésünket 
bezárom. Kívánok mindenkinek jó pihenést. Viszontlátásra! 

  
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 26 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  


