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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm a képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, a meghívott vendégeinket és természetesen a napirendi 
pontok előadóit, Takács Szabolcs államtitkár urat és Dux László főosztályvezető urat a 
Külügyminisztérium részéről. 

Tisztelt Bizottság! Az aláírt jelenléti ív alapján és az eseti képviseleti 
megbízásokkal a bizottságunk határozatképes. A mai napra két napirendi pontot 
javasoltam, amit a képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően még hétvégén 
megkaptak e-mailen. Az első napirendi pontunk „Tájékoztató az európai gazdasági és 
monetáris unió megvalósítása” című jelentésről. A napirendi pont előadója Takács 
Szabolcs államtitkár úr. A második napirendi pont pedig tájékoztató a nyugat-balkáni 
országok európai integrációjának aktuális helyzetéről. A napirendi pont előadója Dux 
László főosztályvezető úr. Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, 
véleménye a napirendi pontokkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
jelentkezőt. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok 
megtárgyalását? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag 
támogatja a napirendi pontok megtárgyalását.  

Tájékoztató „Az európai gazdasági és monetáris unió 
megvalósítása” című jelentésről 

Kezdjük az első napirendi ponttal. Tájékoztató az európai gazdasági és 
monetáris unió megvalósítása című jelentésről. A napirendi pont előterjesztője tehát 
Takács Szabolcs államtitkár úr a Miniszterelnökség részéről, akit szeretettel 
köszöntök. (Gyopáros Alpár megérkezik.) 

Tisztelt Bizottság! A bizottságunk korábban figyelemmel kísérte a gazdasági és 
monetáris unió 2012 júniusában négy pillér mentén elindított mélyítését. Így például 
a bankunió kitárgyalása többször is szerepelt a napirendi pontjaink között, 2012-ben 
és 2013-ban is. Az Európai Bizottság, az Európai Tanács, az Eurócsoport, az Európai 
Központi Bank és az Európai Parlament elnökei 2015. június 22-én egy jelentést 
tettek közzé a gazdasági és monetáris unió kiteljesítéséről, mely az Európai Tanács 
2015. június 25-26-ai ülésén megvitatásra került. A jelentés magyar nyelvű változatát 
a képviselőtársaim a múlt hét végén kaphatták kézhez. Tisztelettel arra kérem az 
államtitkár urat, hogy foglalja össze az említett jelentés lényeges pontjait, valamint a 
magyar kormány álláspontját. Tessék parancsolni! 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Mindenekelőtt köszönöm szépen a 
meghívásukat az Európai ügyek bizottságának mai ülésére. Azt hiszem, időszerű, 
hogy ezt a napirendi pontot is megvitassuk, de egyébként az elmondható 
általánosságban, hogy az Európai Unió politikai vezetőinek radarján pillanatnyilag 
más kérdések sokkal nagyobb hangsúllyal szerepelnek. Akár a gazdasági és monetáris 
unió összefüggésében is mondható ez, de ettől egy teljesen független téma a 
menekültkérdés, amely az európai, illetve a magyar döntéshozók figyelmét, illetve a 
politikai közbeszédet is jobban mozgatja és érdekli. 
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De természetesen az időszerűségét az adja ennek a napirendi pontnak, hogy 
valóban a múlt hét második felében lezajlott európai tanácsi ülésen az állam- és 
kormányfők, ha röviden is, de áttekintették a gazdasági és monetáris unió jövőjével 
kapcsolatos elképzeléseket tartalmazó jelentést, amelyre az elnök úr is utalt a 
bevezetőjében. Ez a négy elnök jelentésének indult, majd öt elnök jelentésévé 
kiteljesedett dokumentum, amelynek a státusát az állam- és kormányfők megvitatták 
a csütörtöki Európai Tanács ülésen első napirendi pontként. Ezzel együtt azt lehet 
mondani, hogy csak egy formális beszámolóra került sor, valódi érdemi vitára még 
nem, hiszen a gazdasági kérdések tekintetében most mindenkit nyilván az 
foglalkoztat, hogy mi lesz a görög gazdaság helyzetével. A hétvégén voltak olyan 
jelentős politikainak tekinthető fejlemények, amelyek alapvetően borzolják a 
kedélyeket és nem egy túl pozitív szcenárió kiteljesedése irányába mutatnak. A görög 
miniszterelnök a hétvégén bejelentette, hogy július 5-én népszavazásra bocsátja a 
Görögországgal szembeni megszorító intézkedések elfogadását. Ezt gyakorlatilag 
annak lehet értékelni, hogy egy nyílt hadüzenetet fogalmazott meg az európai 
pénzintézetek, illetve az európai intézmények vezetői irányába. Görögország 
gyakorlatilag egyoldalúan felmondta a tárgyalásokat és azokat befejezettnek tekinti. 

A görög fejlemények nagyon súlyos hatással bírhatnak majd a hitelezőkre. A 
ma reggeli elemzői számítások szerint Németország mintegy 65 milliárd eurót bukhat 
ezen, de a szomszédos Ausztria is 4 milliárd eurót. Ezek olyan tételeket jelentenek, 
amelyeket gyakorlatilag az Európai Unió tagállamainak vezetői nyilvánvalóan nem 
fognak tolerálni. Azt sem lehet kizárni, hogy esetleg Görögország Európai Unióból 
történő távozásához vezethet ez az egész, amely nyilvánvalóan nagyon komoly 
politikai, jogi, illetve pszichés hatásokkal is bírni fog az Unió jövőjére. Nyilván a 
gazdasági és monetáris unió jövőjét is alapvetően meghatározhatja ez a kérdés, ezen 
belül az eurózonán belüli, illetve kívüli tagállamok viszonyát és minden tagállamra, 
így Magyarországra is közvetlen hatással bírhat. Tehát nyilvánvalóan nagyon 
komolyan kell venni, hogy mi fog történni az elkövetkezendő egy-két hétben 
Görögország tekintetében. Ráadásul még a nyári időszak előtt állunk, amikor 
Görögországot hagyományosan több millió európai turista fogja felkeresni. Kérdés, 
hogy a szervező irodák mennyiben tudják majd a kötelezettségeiket vállalni, 
egyáltalán működni fog-e a görög pénzügyi rendszer. A bankok likviditását is meg 
lehet kérdőjelezni akár ma délutánra, ha ma reggel kinyitottak, nyilván az emberek 
megrohanják. Tehát Görögországban elég súlyos helyzet alakult ki. 

Ilyen körülmények között vitatták meg az állam- és kormányfők ezt az 
ominózus jelentést, amelyre az elnök úr is utalt. Nyilvánvalóan e dokumentum 
politikai súlyát ezek a körülmények a jelenlegi helyzetben meghatározzák. Ezzel 
együtt ez a napirendi pont gyakorlatilag bevezetés volt a nagyon komoly vitához, amit 
a menekültkérdésről folytattak az állam- és kormányfők. Ez egy késhegyig menő vita 
volt, az utóbbi évek egyik legkomolyabb és legnagyobb ellentéteket kiváltó és generáló 
vitája. Azt is megkockáztatom, hogy az Európai Unió jövőjét tekintve a migrációs 
kérdés nagyobb súllyal bír, mint a gazdasági válság, a gazdasági problémák. Míg egy 
gazdasági válságot ilyen vagy olyan eszközökkel mindig lehetett kezelni, ezt is lehet 
majd kezelni véleményem szerint, viszont a menekültkérdéssel kapcsolatban 
elhamarkodottan, sebtében hozott döntések közép-, illetve hosszú távon teljesen át 
tudják alakítani az Európai Unió tagállamainak társadalmait. Ez pedig már egy olyan 
folyamathoz fog vezetni, amelyet nem lehet visszafordítani és egy teljesen új világban 
kell majd berendezkednünk az életre. Tehát ezek a döntések azért is voltak nagyon 
súlyosak. Nyilván a mai ülés napirendjén ez nem szerepel, úgyhogy mélyebben nem is 
mennék bele, bár a kérdésekre természetesen örömmel válaszolok.  
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Azt hiszem, egy mondatban azt el lehet mondani, hogy Magyarország számára 
ez a tanácsülés kedvező eredménnyel zárult. Ez elsősorban a magyar delegációt vezető 
miniszterelnök személyes munkájának és kitartásának az eredménye is. Számunkra 
több pozitív fejlemény is volt. Egyet emelnék ki a migrációhoz közvetlenül köthető 
eredmények mellett: hogy a közép-európai együttműködés jól vizsgázott és a 
Visegrádi országok tartották magukat azokhoz a politikai deklarációkhoz, amelyeket 
az előző hetekben és napokban tettek. Ennek is közvetlen hatása volt arra, hogy 
Magyarország számára kedvező eredménnyel lezárult a migrációs napirendi pontja 
ennek a csúcstalálkozónak. 

Áttérnék a formális napirendi pontra. Valóban az öt elnök jelentéséről 
beszélhetünk. Ez az öt elnök az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács elnöke, 
az Európai Központi Bank elnöke, az Eurócsoport elnöke, illetve az Európai 
Parlament elnöke. Már az elején nagyon fontos elmondani, hogy az öt elnök 
leszögezte a jelentésben, hogy amit leírtak, nem az általuk vezetett intézmények 
álláspontja. Az ő saját álláspontjuk, nagyon fontos európai intézményeket vezető öt 
politikus álláspontja és nagyon sok mindenben nem értenek egyet. Tehát e jelentés 
súlyáról, státusáról ezt mindenképpen el kell mondani. Ez önmagában persze nem 
probléma, hiszen egy folyamatról van szó, ennek az egész folyamatnak a kiteljesedése 
majd csak az elkövetkezendő 5-10 évben fog jobban látszani. Most egyelőre a 
kontúrokat határozták meg. Azt gondolom, hogy az egésznek a hátterében nyilván az 
áll, hogy a 2008-2009-ben kibontakozott - először - globális pénzügyi válság aztán 
egy-két éven belül Európára fókuszált, ami mindenképpen olyan politikai 
következménnyel járt, hogy az Európai Unió vezetőinek komolyan el kellett 
gondolkodniuk azon, hogyan tudják az Európai Unió versenyképességét megőrizni a 
globális gazdasági versenyben. Ráadásul olyan szereplőkkel szemben, amelyek 
magukra nézve nem ugyanazokat a játékszabályokat tartják fontosnak, mint az 
Európai Unió, amely egy érték elvű, érték alapú közösség. Az Európai Unió azért 
sikertörténet, mert két pusztító világháború után létre tudott hozni, legalábbis 
Európa szerencsésebb nyugati részében egy olyan integrációt, amely az ötvenes, 
hatvanas, hetvenes, nyolcvanas években elvezetett a jóléti társadalmak 
kialakulásához. A hidegháború végével, az Európai Unió bővülésével, a közép- és 
kelet-európai bővítéssel a helyzet megváltozott és a globális körülmények is 
megváltoztak. Egy kis időnek el kellett telni ahhoz, hogy ez az egyébként evidenciának 
tekinthető felismerés konkrét politikai, illetve jogi lépésekben is manifesztálódjon az 
Európai Unió vezetői részéről.  

A pénzügyi válság hatásai Európa számos országát nagyon nehéz helyzetbe 
hozták, az említett görög válság ennek csak az egyik szimptómája, ha nem is ilyen 
mély, de nagyon komoly pénzügyi-gazdasági válság alakult ki Európa peremvidékén, 
főleg a déli államokban, Spanyolországban, Portugáliában, illetve az észak-nyugati 
peremvidéken, így Írországban is. Ezek az országok, az imént említett három ország 
nagyon komoly megszorító intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy a 
válságból ki tudjanak lábalni. Most elmondható, hogy bár nagyon komoly 
problémákkal küzdenek továbbra is, a helyzetük közel sem olyan súlyos, mint a görög 
válság, amely alapvetően csődhöz vezethet nagyon rövid időn belül. De ezzel együtt, 
csak egy mutatót említek, az eurózóna országain belül 18 millió munkaképes 
embernek nincs munkája. Az euróövezet súlyáról el lehet mondani, hogy 19 tagország 
mintegy 330 millió polgára használja a közös valutát, az eurót és a világnak mintegy 
60 országa köti a saját valutájának árfolyamát az euró mozgásaihoz. Globálisan is egy 
jelentős fizetőeszközről van szó, a világ devizatartalékainak egynegyede euróban 
található. Tehát globálisan is komoly hatásokat generálhat, ha az eurózónán belüli 
folyamatok bármilyen irányba is indulnak el. 



 8 

Összességében elmondható, hogy a válság generálta azt, hogy elinduljon egy 
komoly politikai folyamat és erre konkrét felkérést is kaptak az európai intézmények 
vezetői. Ez a munka 2012 nyarán, közel három évvel ezelőtt indult el. 2014-ben az 
akkor még négy elnök kapott egy felkérést arra, hogy a mostani, 2015 júniusi európai 
tanácsi ülésre egy elképzeléssel, vízióval álljon elő. Nyilván ez egyrészt értékeli a már 
eddig megtett lépéseket, azok esetleges rövid távú és rövid távon már értelmezhető 
hatásait, másrészt ad egy kitekintést, egy olyan víziót, amely az értelmezésük szerint, 
figyelembe véve minden belső és külső tényezőt, Európa gazdasági stabilitását, 
társadalmi békéjét és versenyképességét tudná növelni. Az európai intézmények 
vezetőinek köre a már többször említett módon kiegészült az Európai Parlament 
elnökének csatlakozásával. Ennek önmagában van egy politikai üzenete is, amely 
abba az irányba hat, hogy az elkövetkező időszakban nagyobb szerepet kell szánni 
egyrészt az Európai Parlament munkájának, az Európai Parlament ellenőrző 
funkciójának, másrészt, ezzel párhuzamosan a nemzeti parlamentek munkájának 
megerősödését is magában foglalja ez a folyamat. Magyarország, azt gondolom, ez 
mindannyiunk számára ismert, ez utóbbit támogatja, különösen az Európai Unió 
működését jelentősen megreformálni készülő brit politikai elit az, amely ennek a 
zászlóshajója, ők adnának sokkal nagyobb szerepet a nemzeti parlamenteknek a 
döntéshozatalban. Magyarország ezt mindenképpen támogatja. Ez a magyar 
parlament képviselői számára is, azt gondolom, egy pozitív fejlemény lehet a jövőben. 

A dokumentum, amely az önök asztalán is megtalálható, június 22-én, pont 
egy hete került nyilvánosságra. Formálisan néhány nap állt rendelkezésre ahhoz, hogy 
az Európai Tanács résztvevői ezt tanulmányozzák és valamilyen előzetes véleményt 
erről kialakítsanak. Ez a jelentés négy területen tartja szükségesnek a gazdasági és 
monetáris unió mélyítését. Ez a négy terület a gazdasági unió, a pénzügyi unió, a 
költségvetési, illetve a politikai unió, e területeken, úgy gondolják, a GMU mélyítését 
meg kellene valósítani. Magyarország generálisan egyébként ezzel a mélyítéssel 
kapcsolatban azt a politikai állásfoglalást fogalmazza meg, hogy számunkra ezek a 
folyamatok kedvezőek, pozitívak lehetnek. Nagyon fontos, hogy a szabályok 
egyértelművé váljanak és az Eurócsoport tagjai számára olyan gazdasági 
kritériumrendszert határozzanak meg, amelyek teljesítése esetén nagyobb eséllyel 
lehet elkerülni a göröghöz hasonló válságok kialakulását, amely ránk nézve is komoly 
hatásokkal bírhat.  

Szeretném leszögezni, hogy a görög válság nem egy tőlünk, a magyar 
gazdaságtól teljesen független fejlemény, ennek a begyűrűző hatásai számunkra is 
komoly következményekkel bírhatnak. Ezzel együtt, mivel jogilag, formailag nem 
vagyunk tagja az Eurócsoportnak, kellő óvatossággal, tisztelettel és távolságtartással 
figyeljük a fejleményeket, ha nem is formálisan, de egyéb keretek között meg szoktuk 
fogalmazni, hogy Görögországban egy sajátos politikai koalíció került hatalomra. 
Emellett nem lehet teljesen szó nélkül elmenni. Még hozzá szoktuk tenni, hogy ha 
Magyarországon ilyen lenne, ennek súlyos következményei lehetnének az országra 
nézve. Tehát a politikai felelősség kérdése nagyon komolyan kell hogy nyomjon a 
latba. A görög kormány vezetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy minden politikai 
döntésüknek nagyon komoly következménye, súlya lesz és lehet. 

Tehát Magyarország összességében támogatja ezt a mélyítést, viszont 
szeretnénk elkerülni, hogy azok a gazdaságpolitikai eszközök, azok a 
gazdaságpolitikai, pénzügy-politikai előírások, amelyek az Eurócsoportra 
vonatkoznak, automatizmusként vonatkozzanak az Eurócsoporton kívüli 
tagállamokra. Azoknak az országoknak, akik valamikor csatlakoznának az 
eurózónához, van egy jogi kötelezettségvállalásuk, Magyarországnak is van, de addig 
az átmeneti időszakban, amíg ez nem történik meg, ezen tagállamok kormányainak 
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legyen meg a szabadsága arra, hogy a gazdaságpolitikai eszközöket maga választhassa 
meg. Ezzel együtt nyilván mindannyian tisztában vagyunk azokkal a célszámokkal, 
amelyeket teljesítenünk kell, amelyekre jogi kötelezettségünk van. Ezzel 
összefüggésben, azt gondolom, Magyarország, bár ilyet európai vonatkozásban ritkán 
merünk mondani, egy picit hátra dőlhet és nyugodtan élvezheti azokat az 
eredményeket, amelyeket egyébként most már az Európai Bizottság, illetve az 
Európai Központi Bank is elismer. A félévente megjelenő úgynevezett 
országspecifikus ajánlásokban, amelyek az európai szemeszternek nevezhető 
mechanizmussal függnek össze, Magyarország nem áll rosszul. Vannak most is 
ajánlások Magyarország irányába, amelyek most jelentek meg májusban. Önmagában 
pozitívnak tekinthető, hogy az ajánlások száma is kevesebb, mint korábban volt, bár 
még nem értünk egyet néhány ajánlásban foglalt tartalommal. Például azzal, hogy 
Magyarország számára numerikus célszámokat ne írjanak elő akkor, amikor 
egyébként Magyarország most már évek óta teljesíti a 3 százalék alatti költségvetési 
hiányt. Nagyon jók a munkanélküliségi mutatóink európai összehasonlításban, 
nyilván van teendő mindig a munkanélküliséggel összefüggésben, de európai 
összehasonlításban nem állunk rosszul. A külső adósságunk is évek óta megy le és 
2014-ben a magyar gazdaság volt a második legjobban teljesítő gazdaság az Európai 
Unióban. Tehát ilyen összefüggésekben Magyarország picit, azt gondolom, hátra 
dőlhet és lubickolhat ennek az örömében. Főleg abban, hogy ezt most már 
kénytelenek azok is elismerni, akik egyébként Magyarországgal kapcsolatban picit 
más prognózist fogalmaztak meg az előző időszakban. Csak egy példa. Míg az Európai 
Bizottság 2014-ben a magyar GDP 1,8 százalékos növekedését prognosztizálta, ez a 
valóságban pont a duplája lett. A miniszterelnök úr a múlt heti nagybizottsági ülésen, 
azt hiszem, úgy fogalmazott, hogy ha megfogadtuk volna a Bizottság ajánlásait, akkor 
most nem tartanánk ott, ahol vagyunk gazdaságilag. Ezeket az ajánlásokat is 
komolyan kell venni, de ezzel a kiegészítéssel, hogy remélhetőleg az Európai Bizottság 
számára is bír egyfajta tanulsággal. 

Ami az elkövetkező időszak GMU-s munkáját illeti, két fázisban kerülne sor 
ennek a mélyítésnek a megvalósítására. Egyrészt 2015. július 1-jétől, tehát a hét 
szerdájától indul formálisan egy folyamat, amely két évig, 2017. június 30-ig fog 
tartani. A legsürgetőbb lépéseket, a bankunió kiteljesítését vonná maga után. Ez a 
folyamat egyelőre olyan jogi munkát nem igényel, amely a szerződés módosításában 
manifesztálódna. A második szakasz lenne az, amikor befejeznék a gazdasági és 
monetáris unió gazdasági és intézményrendszerének a reformját. Ez egy hosszabb 
időszak lesz, komoly politikai döntésekkel és ezek közvetlen jogi következményeivel, 
amely szerződésmódosításhoz is vezethet. Ezt legkésőbb 2025-ig fejeznék be. Tehát az 
elkövetkező tízéves gazdasági stratégiai prognózisról van szó. A gazdasági unió 
erősítése érdekében létrejönnének úgynevezett nemzeti versenyképességi hatóságok, 
amelyek felügyelnék egy tagállam versenyképességét. Elsősorban a bérek és a 
termelékenység alakulásán keresztül vizsgálnák ezt. Emellett szükséges a makro-
egyensúlytalansági eljárás megerősítése, hogy a folyamat a strukturális reformok 
végrehajtását tudja támogatni. Az európai szemeszter mechanizmusának a kereteit is 
tovább kellene erősíteni és ezen belül nagyobb figyelmet kapna a szociális és a 
foglalkoztatási dimenzió. Itt csak visszautalnék arra a számra, hogy 18 millió európai 
uniós állampolgárnak nincs munkája az eurózónán belül. Amíg nagyon sokan az 
európai demográfiai problémák kezelésére a menekültkérdést használnák fel, a 
magyar kormány álláspontja ezzel homlokegyenest ellentétes. Azt gondoljuk, sokkal 
jobb családpolitikával, illetve a meglévő humán erőforrások átstrukturálásával 
lehetne ezt a célt elérni. Ehhez természetesen szükség lenne arra, hogy az előző 
évtizedekben jóléti társadalmakká fejlődött nyugat-európai országok visszataláljanak 
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a munka világába. Tehát azok a munkanélküli spanyol, olasz és egyéb fiatalok, 
akiknek jelenleg nincs túl jó gazdasági kilátásuk, ne legyenek restek olyan munkát is 
elvállalni, amelyet jellemzően az előző évtizedekben a bevándorlók végeztek el. Ezt a 
döntést meghagyjuk nyilván a partner tagállamaink vezetőinek, de Magyarország 
ebben a kérdésben következetes álláspontot képvisel. 

A pénzügyi unió tekintetében a bankunió kiteljesítése lenne az elsődleges 
feladat. Az előző néhány hónapban, ha jól emlékszem, ez talán januárban volt, bár 
nem vagyok ebben biztos, egy úgynevezett bankstressztesztet hajtottak végre Európa 
több pénzintézetében, magyar intézeteket is vizsgáltak. Ezek megpróbálták kiszűrni, 
hogy melyek azok a bankok, amelyek likviditási vagy egyéb más szempontból nem 
tudnak megfelelni a szigorú elvárásoknak. Emellett, ha a bankunió kiteljesítése 
megtörténne, szükség lenne egy elfogadott bankszanálási irányelvre, illetve egységes 
szanálási alap pénzügyi védelmi vonalainak a kialakítására is. A tőkepiaci unió 
létrehozása pedig azt segítené elő, hogy a vállalatok számára lenne egy 
diverzifikáltabb finanszírozási forrás, és továbbra is kiemelt cél, hogy ez 
megvalósuljon és ennek jogi keretei világossá váljanak. 

A költségvetési unió keretében ez a dokumentum, amelyről beszélünk, egy 
európai költségvetési tanács létrehozását javasolja, amely a tagállamok költségvetési 
tanácsainak koordinálásában a tagállamok költségvetéséről alkotott véleményben 
kapna szerepet. Tehát ez egy nagyon komoly befolyással, hatáskörrel bíró intézmény 
lenne. Kialakításra kerülne továbbá egy fiskális stabilizációs funkció, úgynevezett 
sokknyelő mechanizmus, amely az aszimmetrikus makrogazdasági sokkok hatásait 
próbálná csillapítani. Tehát olyat például, mint a görög, bár remélhetőleg ilyen jellegű 
helyzet nem fog kialakulni más országban. 

A politikai unió pedig azt a célt szolgálná, hogy mindennek a gazdasági 
folyamatnak, vagy a gazdasági és monetáris integráció mélyítésének minél nagyobb 
legitimációja legyen, ezért megerősödne, amint már említettem, az Európai 
Parlament felügyelő szerepe, illetve a nemzeti parlamentek szerepe is. Az eurózónán 
belül pedig a döntéshozatal hatékonyságának javítását célzandó létrejönne egy 
állandó elnökség. Ez egy nagyon komoly új intézmény lenne, továbbá létrejönne egy 
euróövezeti pénzügyminisztérium is annak érdekében, hogy a fiskális politikák közös 
halmazát meg tudja találni.  

Tehát van egy olyan folyamat, amelyet egyrészt támogatunk, ez stabilizálná a 
számunkra is fontos eurózónát, másrészt folyamatosan ott vannak a veszélyek, hogy 
Európa jobban kettészakad, és aki nem tud ehhez csatlakozni, gyakorlatilag kívül 
marad a meghatározó döntéseken. Magyarország számára ez a veszély áll fenn. 

Ami ezt a négy pontot illeti, támogatni tudjuk az európai szemeszter 
hatékonyságának növelését. Viszont a konvergenciafolyamat jogi 
kikényszeríthetőségét nem támogatjuk a jelen állapotban nyilvánvalóan az említett 
okok miatt. A pénzügyi unió tekintetében mind a bankuniót, mind a tőkepiaci unió 
létrehozását és erősítését a magyar kormány tudja támogatni. A költségvetési unió 
tekintetében viszont úgy látjuk, hogy ez az európai költségvetési tanács sértheti a 
tagállamok szuverenitását. Tehát erre oda kell figyelnünk nagyon. A politikai unió 
tekintetében pedig azt szeretnénk elérni, hogy a megerősödő eurózóna keretein belül 
létrejövő új intézmények akár egy állandó elnökség, akár egy közös 
pénzügyminisztérium, ne csökkentsék a meglévő intézmények szerepét, különösen az 
ECOFIN, tehát a gazdasági és pénzügyi tanács szerepét, ne vegye át azokat a 
hatásköröket, amelyekben Magyarország jelenleg befolyással bír. Viszont ha elmegy 
mellettünk Európa, megint kialakul egy olyan helyzet, amit már megéltünk a legújabb 
kori történelmünkben, hogy próbálunk csatlakozni egy olyan szekérhez, amely egyre 
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gyorsabban megy, és egyre gyorsabban kell futnunk. Ez nem szolgálhatja 
Magyarország érdekeit.  

Tehát ilyen kettősséget tudok összességében megfogalmazni a 
dokumentummal kapcsolatban. Látjuk ennek a lehetséges pozitív hatásait, látjuk 
azokat a motivációkat, amelyek ezt a jelentést életre hozták. Egyet is tudunk érteni 
nagyon sok megfogalmazott céllal. Az eszközök tekintetében kell nagy óvatossággal 
eljárnunk és a Magyarország számára közvetlen veszélyeket mindig be kell tudnunk 
azonosítani és minden létező szinten konzekvensen képviselni kell Magyarország 
érdekeit. A jó hír az, hogy nem vagyunk ezzel egyedül. Vannak olyan erős tagállamok 
akár a térségünkben, amelyekkel hasonló helyzetben vagyunk, ugyanabban a 
csónakban ülünk. Figyelnünk kell a folyamatokat, hogy mi zajlik Közép-Európában, 
különösen Lengyelországban. Nyilvánvalóan, ha Lengyelország elmenne egy olyan 
irányba, hogy felgyorsulna az eurózónához való csatlakozási szándék… Ezt most pont 
nem érezhetjük, hiszen az új elnök, akit nem rég választottak meg, pont az euró ellen 
kampányolt a választási kampányában. Ősszel parlamenti választások lesznek 
Lengyelországban. Számunkra ez az ország nyilvánvalóan sok szempontból fontos 
hatással bír.  

Pillanatnyilag itt tartunk e dokumentum értelmezésében. Az elkövetkező 
hónapokban megindul az a munka, amelyet értelemszerűen figyelemmel fogunk 
kísérni. Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a részletes beszámolót és 
külön köszönöm, hogy a beszámoló elején tekintettel volt a legutóbbi hétvégi európai 
tanácsi ülésre. Köszönjük ezeket az információkat. Első kézből kaptuk.  

Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek esetleg kérdése, véleménye van, 
most elmondhatja, bár olyan részletesen számolt be az államtitkár úr, hogy szinte 
mindent elmondott. (Bana Tibor jelentkezik.) Azért alelnök úrnak van egy kérdése. 

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Köszönöm a részletes tájékoztatást. A Jobbiknak mindig is 
egyértelmű volt az álláspontja, ezt számtalanszor kifejtettük arra vonatkozóan, hogy 
nem tudjuk elfogadni az integráció további mélyítését. Ehhez egyébként a társadalmi 
támogatottság sincs meg, hiszen a közvélemény-kutatási adatok egyértelműen 
mutatják azt, hogy nagyjából a választópolgárok kétharmada utasítja el ezt a 
folyamatot.  

Utalt arra az államtitkár úr, hogy a kormánynak támogató az álláspontja azzal 
összefüggésben, amit a britek feszegetnek, hogy a nemzeti parlamentek szerepét 
mindenképpen növelni kellene. Ez rendkívül fontos. A legutóbbi rigai COSAC ülésen 
magam is hangot adtam annak a véleményemnek, hogy a piros lapos eljárás 
bevezetésére szükség lenne, ami a nemzeti szuverenitásunkat sértő ügyekben 
vétójogot biztosítana a tagállami parlamentek számára. Nagy-Britanniának most 
olyan álláspontja körvonalazódik, nagyjából ez látszik, hogy ők azt tartanák 
szerencsésnek, ha a magországok, vagy éppen az eurót használó tagállamok az 
integrációt akár tovább is vinnék, viszont azok számára, akik kívül esnek ezen a 
rendszeren, ez nem lenne kötelező. Arra lennék kíváncsi, hogy a kormánynak mi erről 
az álláspontja. Hiszen azért többször hallhattunk olyat a miniszterelnök úrtól például 
a költségvetési paktum vonatkozásában, hogy nem tudjuk támogatni a brit 
álláspontot és aztán egy hónappal később az Európai Tanács ülésén mégis támogatta 
Orbán Viktor ezt. Kérdezném, hogy hogyan látja a kormány ezt a kérdést. Köszönöm. 
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TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen. Képviselő úr, a kérdésére… 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Összegyűjtjük a kérdéseket. Firtl Mátyás úr. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Én is 

köszönöm a részletes beszámolóját és az anyagot, amelyet megkaptunk. Ennek 
kapcsán teljesen egyetértek a felvezetésében mondottakkal, hogy egyelőre ennek az 
anyagnak is megkérdőjelezi a valóságát, hogy mi lesz a görög népszavazással 
vasárnap. Az is megkérdőjelezi majd, hogy a brit népszavazás milyen irányba megy. 
Tehát amikor ezt az anyagot tárgyaljuk, ez mindenképpen legyen a fejünkben. 

Azt pedig, amit az előttem szóló képviselőtársam mondott jobbikosként, én 
egyszerűen a magyar parlament képviselőjeként tenném a kérdésként, hogy lehet-e 
erősíteni úgy a nemzeti parlamentek szerepét, hogy közben mégis csak az Európai 
Unió megpróbál olyan intézményrendszert, olyan struktúrákat létrehozni, amely 
éppenséggel ezzel szembe hat. Örülök annak a megfogalmazásnak is, amit ön tett és 
szerintem majd a válasz is megy a képviselőtársamnak, hogy igenis a magyar 
kormány valóban figyeli a lehetőségeket, hogy hol mikor lehet a nemzeti érdekeket a 
lehető legmarkánsabban képviselni. Éppen ezért hangsúlyozom most is, amit az 
államtitkár úr is megfogalmazott, hogy nézzünk körül Európában, vannak-e olyan 
vezetők, egy-két kivétellel, mint Orbán Viktor, aki valóban a nemzeti parlament 
elfogadott értékeit képviseli az Európai Parlamentben. Mert egyelőre, ha szabad azt 
mondom, ő az egyetlen.  

A másik szélsőség, ahogy az államtitkár úr is fogalmazott, hogy kellene 
vizsgálni, hogy van, akiknek szabad, van, akiknek nem szabad. A görögöknek szabad 
sok mindent megtenni, nem kapják azokat a kritikákat, amelyeket Magyarország 
megkap. Ez is annak tudható be, hogy a miniszterelnökünk kiáll a magyar érdekek 
mellett. Itt egy zárójeles megjegyzés, mert a képviselőtársam is a nyugati határszél 
képviselője, hogy a burgenlandi tartományfőnöknek szabad a Szabadság Párttal 
koalíciót kötni. Ha mi ezt csinálnánk, attól az egész világ rosszul lenne. Zárójel 
bezárva. 

A nemzeti parlamentek szerepét - teszem fel a kérdést - hogyan lehet úgy 
erősíteni, és hogy lehet azokat a garanciákat úgy beépíteni, hogy a létrejövő új 
intézménystruktúrákban, ahogy ön is fogalmazott, meglegyen a beleszólásuk valóban. 
Mert, ahogy fogalmazott, az Európai Bizottság ellenőrző szerepe is növekszik, így itt 
némi ellentmondást látok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Több jelentkezőt nem látok. Tisztelt Államtitkár Úr! Részben 

válaszolva Firtl Mátyás képviselőtársamnak, emlékeztetnék rá, hogy a régi rómaiak 
már megmondták: quod licet Jovi, non licet bovi. Ez a klasszikus megfogalmazása a 
kettős mércének, amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Számtalanszor 
láttuk ennek a példáját az Európai Unióban és sajnos velünk is alkalmazták ezt 
többször. Sokan kétségbeesnek ettől. Mi ez ellen harcolunk. Tudomásul kell venni, 
hogy van ilyen irányzat is Európában. Úgy hiszem, ennek kivédésre talán a legjobb 
gyógyszer az, amit a miniszterelnök úr is használ, vagyis a nemzeti érdekek határozott 
képviselete. (Gyopáros Alpár távozik.) Talán abban lehet vitatkozni, hogy ő mindig 
először mondja ki, mindig kapunk a fejünkre és aztán a többi, főleg közép-európai 
miniszterelnök követi őt. De ebben nincs semmi szégyellnivaló. Az Európai Unió 
egyébként nem az óvodások homokozója, hanem a gazdasági és politikai értékek 
érvényesítésének kőkemény terepe. Már sokszor elmondtuk, hogy ha feltartott kézzel 
megyünk az Európai Tanács ülésére, akkor ne várjunk sok jót, ha meg képviseljük 
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hazánkat, az adott ország nemzeti érdekeit, nyilván vitára lehet számítani, de 
legtöbbször kompromisszummal ér véget. Tehát a kettős mérce sajnos most is ott van 
az Európai Unióban, ez ellen harcolunk, többször hangoztatjuk. Ezt néhány európai 
uniós vezető tagadja, de ez van.  

A másik ilyen fogalom, amit régóta használunk a kétsebességes Európa. Tehát 
ahogy az államtitkár úr is említette, az eurót használó országok és az eurózónán kívüli 
országok, egy ilyen rémképet vetítenek fel. Ez ellen mi határozottan fellépünk, 
miniszterelnök úr ezt többször tette. Most is említette az államtitkár úr, hogy akár 
hátra dőlve is lehet szemlélni, azonban mindig éberen és fél szemünket 
Lengyelországra vetjük. Hiszen politikai és társadalmi súlyának megfelelően vezető 
középhatalom Közép-Európában. Ennek van ereje a V4-ek együttműködésében, 
ahogy a közös fellépés most is meghozta az eredményt. Tehát a kétsebességes Európa 
ellen is harcolunk, és nem tulajdonítok túlságos súlyt ennek a jelentésnek. Ez egy 
munkafolyamat eleje, aminek még nem tudni, hogy hol lesz a vége. Most nemcsak 
azért, mert nem tudni, mi lesz a görög válság vége, hanem azért, mert szokás szerint 
ezt láttuk magának az európai szemeszternek a kezdeti vitájánál, vagy éppen az 
Európa 2020 esetében, és volt néhány olyan közös dokumentum, amely 2000 óta 
formálódott és a végén elhalt.  

Egy biztos: a mélyebb integráció egy szorosabb gazdasági együttműködést kell 
hogy előrevetítsen és ebben kell megtalálnunk a helyünket. Azt látom, hogy a magyar 
kormány a magyar választópolgárok érdekeit képviseli sokszor vitákon keresztül. 
Ilyen téma az európai szemeszter, amely – megjegyzem - mindig Balczó képviselő 
úrnak volt a kedvenc témája, és amit szoktunk magyarázni, hogy ez nem egy egyetemi 
szemeszter, hanem annál sokkal több, az integráltabb európai szemeszter kérdése. Az 
európai és a nemzeti részből álló szemeszter keretében az első szakasz az euróövezet 
egészében fennálló helyzet értékeléséről szólna. Tehát Magyarország szempontjából, 
említette az államtitkár úr is, de kérdezem, mert kíváncsi vagyok, hogy az európai 
szemeszter hogyan működne, az éves növekedési jelentés az euróövezeten kívüli 
tagállamokra is reflektálna. Itt megint csak választóvonal van a zónán belüli és a 
kívüli tagországokra, ugyanakkor Magyarország határozott gazdasági célja az euró 
bevezetése 2020 környékén, ez a célunk, vagyis fél szemmel arra is kell figyelnünk, 
ami az eurózónában történik. Ha nincs több kérdés, visszaadom a szót. (Senki sem 
jelentkezik.) Kérem, röviden reflektáljon, államtitkár úr! 

Takács Szabolcs Ferenc válaszadása 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Urak! Azt gondolom, hogy a kérdések 
összességében nagyon hasonló irányba mutatnak, ezért egy választ adnék a három 
kérdésre. Remélem, minden elemét meg tudom válaszolni egy picit olyan irányból 
indítva a választ, hogy értékelném, a mi meglátásunk szerint mi zajlik most 
Európában. 

Párhuzamos folyamatok vannak. Egyrészt beszéltünk átfogóan a gazdasági 
folyamatokról, gazdasági válságról, azok hatásairól. Azt is látni kell, és ezt be kell 
ismernie mindenkinek, aki egyelőre ezt még nem teszi meg, hogy az európai 
intézmények jelentős mértékben eltávolodtak az európai polgároktól. Tehát 
összességében ez egy mindent körülölelő társadalmi, politikai értékelésnek is 
felfogható, tehát amikor vannak olyan tagállamok, akik valóban ehhez a maghoz 
tartoznak és arról beszélnek, hogy kell egy új szubszidiaritási dokumentum, vagyis a 
döntéseket vissza kell hozni minél mélyebb szintre, hogy az állampolgárok úgy 
érezzék, befolyásolhatják a saját sorsuk alakulását, akkor nem istentől elrugaszkodott 
gondolat ilyenekről beszélni. 
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Az Európai Bizottság is, azt gondolom, részben ezt felismerte. Egyébként egy 
olyan Bizottságról beszélünk, amely az utóbbi évek legpolitikusabb bizottsága volt, ha 
lehet így fogalmazni, hiszen olyan biztosok alkotják, akik korábban tagállamoknak a 
miniszterelnökei, fontos posztokat betöltő miniszterei voltak. Tehát megvan az az 
élményük, amikor az asztal túlsó oldalán ülve a tagállami álláspontot kellett 
képviselniük. Lehet ez egy kétélű fegyver, mert például a Bizottság első alelnöke, aki 
egyébként az egyik meghatározó alakítója azoknak a jogi folyamatoknak, amelyek 
zajlanak, a volt holland külügyminiszter és ő felel a Bizottság részéről azért az 
intézmény közi párbeszédért és a jogalkotási folyamatok koordinálásáért, amelyek 
meghatározzák a következő időszakban a jogi környezetet. Ezt a súlyát, ezt a politikai 
tapasztalatát, rátermettségét fel tudja használni éppen most az intézmény érdekében, 
mint ahogy formálisan azt is kell tennie, de remélhetőleg felelősen járnak el, és 
valóban megpróbálják megtalálni azokat a szálakat, amelyek a tagállami 
döntéshozókhoz, illetve a társadalmakhoz vezetnek.  

Ennek egyébként egy mutatója az, hogy az Európai Bizottság, illetve a biztosok 
részéről nagyon intenzív munka zajlik a tekintetben, hogy folyamatosan látogatják a 
tagállamokat. Míg az előző egy évben Magyarországra egyetlen egy biztos látogatott, ő 
is csak azért, mert amúgy Budapesten élt, még az előző Bizottságban, addig legalább 
5-6 biztosról beszélhetünk, akik az utóbbi 2-3… (Elnök: Nálunk már az ötödik biztos 
járt a bizottságunkban.) Így van. Tehát ez egy olyan fejlemény, amely azt mutatja, 
hogy valóban a Bizottság is érzi ezt a hangulatot. 

Ezzel párhuzamosan zajlik egy olyan folyamat, amelyet minden tagállam 
részéről kiemelt figyelemmel kísérnek, a brit választások, illetve a brit választások 
eredményéből fakadó fejlemények. A Konzervatív Párt miniszterelnök-jelöltje, 
újraválasztott miniszterelnöke ezt világossá tette, hogy népszavazásra fogja bocsátani 
az Egyesült Királyság európai uniós tagságát. Ez meg is fog történni. De az is látszik, 
hogy David Cameron a mellett kampányol, hogy az ország maradjon az Európai Unió 
tagja. Ez Magyarországnak is az érdeke, azt gondolom. Csak úgy, mint az, hogy 
Görögország is az Európai Unió tagja maradjon, ez is Magyarország érdeke 
összességében. Tehát a briteknél zajló folyamatokat figyelemmel kell kísérni és főleg 
azért kell, mert egy olyan politikai és gazdasági súllyal bíró ország, amelynek a 
döntését nem tudják figyelmen kívül hagyni sehol, semmilyen európai fővárosban. Ha 
megfigyelik a német politikai vezetés viszonyulását a brit politikai deklarációkhoz, 
van egyfajta elmozdulás. A német kancellár asszony a közelmúltban már azt is 
kimondta, amit akár néhány héttel ezelőtt is elképzelhetetlennek tartottunk volna, 
hogy akár a szerződés módosításának az árán is benn kell tartani az Egyesült 
Királyságot az Európai Unióban.  

Ez azért lényeges számunkra, mert a brit politikai deklarációk közel állnak a 
magyar kormány érdekeihez. Tehát amikor a tagállami szuverenitás erősítéséről van 
szó, a nemzeti parlamentek szerepének erősítéséről, fel kell sorakoznunk a britek 
mellé, mint ahogy ezt meg is tesszük. A jogalkotási és jogkarcsúsítási folyamat része 
az, hogy in concreto hogyan fog megvalósulni, hogy a nemzeti parlamentek szerepe 
növekedni fog. Az úgynevezett trilógusban, amely a Tanács, a Bizottság, illetve a 
Parlament között zajló politikai párbeszéd több témában, ez is egy napirenden 
szereplő kérdés. Azt hiszem, a legjobb biztosíték nekünk az, hogy a britek ezt 
komolyan szeretnék, és ha a britek komolyan szeretnék, arra a döntéshozók sokkal 
nagyobb súllyal fognak odafigyelni, mintha Nagy-Britanniánál kisebb súllyal bíró 
ország fogalmazná meg ezeket a politikai célokat.  

Ebben a közegben, azt gondolom, az természetes, hogy Magyarország mindig 
egy olyan tárgyalási pozíciót vesz fel az Európai Unió fórumain, amely értelemszerűen 
a magyar társadalom érdekeit kell hogy képviselje. Ennek a tárgyalási taktikának a 
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megválasztását nagyon sokan elemezték az utóbbi években. Azt hiszem, ha történelmi 
távlatból, perspektívából fogunk erre visszatekinteni, akkor le fogjuk szűrni annak a 
tanulságát, hogy valóban néhány olyan éven vagyunk túl, amikor Magyarország 
hosszú távon megpróbálta magát pozícionálni, erősebb pozícióba hozni az Európai 
Unión belül. Fel kell vállalni néhányszor hálátlan szerepet, el kell viselni mindazt a 
kritikát, amit egy-egy kérdés kapcsán kapunk, viszont azt is látni kell, hogy a 
politikában a dolgok egyik pillanatról a másikra gyökeresen meg tudnak változni, így 
egy ország és egy tagállam, vagy egy politikai szereplő megítélése is meg tud változni.  

Azt hiszem, a múlt hét egyik legnagyobb eredménye az, hogy többek között a 
magyar kormány döntéseinek eredményeként végre úgy kezdtünk el beszélni a 
migrációról, ahogy arról beszélni kell. A háttérben, még ha formálisan nem is 
vállalják fel, nagyon sok tagállamtól kaptunk olyan visszajelzést, hogy köszönhetően 
Magyarországnak végre érdemben beszélünk a valós dolgokról. Ez köszönhető annak, 
hogy Magyarország bejelentette, egy drótkerítést fog építeni a magyar-szerb határon, 
Dux László kollégám beszél nyilván a nyugat-balkáni integrációról és ennek az 
összefüggéseiről is. Vagy egy másik bejelentésnek, amit aztán persze tudatosan, vagy 
egész egyszerűen pontatlanságból kiindulva félremagyaráztak, félreértelmeztek, 
ugyanis semmiféle jogi aktus nem történt annak érdekében, hogy Magyarország a 
dublini ellenőrző mechanizmust felfüggesztette volna. Azt jelentettük be, hogy 
technikailag már nem tudjuk kezelni a menekültek számát a meglévő rendszer adta 
kereteken belül. Két dolgot fogalmaztunk meg: Magyarország természetesen betartja 
egyrészt a nemzeti jogát, másrészt betart minden európai uniós jogi kötelezettséget, 
ezzel párhuzamosan - és ez nagyon fontos - ugyanezt kérjük valamennyi tagállamtól. 
Tehát a kettős mérce ebben az esetben aztán különösen nem érvényesülhet. A másik 
dolog, amit mondtunk, hogy betartjuk ezt a rendszert, de felhívjuk a figyelmet, hogy 
ez a rendszer már nem működőképes és a dublini ellenőrzési mechanizmus, illetve a 
menekültkérdés kezelésére létrehozott mechanizmus nem erre a jelenségre lett 
kitalálva, nem ilyen tömegre, nem egy népvándorlásra, ahogy többen fogalmaztak. 
Elindul majd egy jogi munka. Most a Tanács politikai döntéseit fogják jogszabályokba 
ültetni július 28-ig és utána elindul egy hosszabb távon tartó politikai munka. 

Visszatérve, mert megint elkanyarodtam a migrációra, de nem lehet teljesen 
elkülöníteni ezt sem ezektől a kérdésektől, Európában nagyon komoly folyamatok 
zajlanak. Számunkra nagyon fontos egyébként, hogy a magban rend legyen. Fontos, 
hogy Nagy-Britannia bennmaradjon az Európai Unióban. Ha a magországokban 
nincs rend és nincs gazdasági, pénzügyi fegyelem, az ránk nézve is közvetlen 
hatásokat generálhat. Az Európai Uniótól nagyon sok tekintetben függünk. Ha 
megnézzük azokat a fejlesztési forrásokat, amelyeket bármelyik magyar kisvárosban, 
faluban, nagyobb településen felhasználtunk, azoknak az arányát, ezektől 
Magyarország nem tud eltekinteni. Ezért érdekünk, hogy az Európai Unió tagja 
maradjunk, ezzel párhuzamosan alakítani is szeretnénk az Európai Uniót, egy 
másfajta Európai Uniót szeretnénk, amely jobban tud reagálni a megváltozott külső 
és belső körülményekre. 

Az európai szemeszter működésében is érdekeltek vagyunk. Hogy az éves 
növekedési jelentéseket mennyire kell komolyan vennünk? Ezek országspecifikus 
ajánlások, annyira kell komolyan vennünk, mint amennyire általában egy ajánlást az 
ember komolyan vesz. Megvizsgálja és megnézi, hogy van-e mögötte jobbító szándék, 
jó szándék, igyekszik azt átvenni, ezzel párhuzamosan megfogalmazza a saját 
álláspontját is. Utaltam már arra, hogy ha minden elemében átvettük volna az 
országspecifikus ajánlásokat, lehet, hogy nem hoztunk volna meg olyan gazdasági 
döntéseket, amelyekről kiderült, hogy jó döntések és előremutatóak voltak. 
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Valóban a kétsebességes Európa számunkra egy nagyon kedvezőtlen szcenárió 
lenne. Nem hozhatunk létre, nem hozhatnak létre értelmezésünk szerint olyan 
intézményeket, amelyek a számunkra alapvető fontosságú intézmények súlyát és 
szerepét csökkentik. Csak egy példát említenék. Az, hogy Magyarország, illetve a 
jelenleg kohéziós támogatásra jogosult országok felett ki dönt, számunkra 
nyilvánvalóan nem közömbös. Ezeknek a forrásoknak a felhasználását az elkövetkező 
ciklusban is szeretnénk teljes mértékben kihasználni. A magyar gazdasági növekedési 
tervekhez, mindahhoz a politikai, gazdasági vízióhoz, amit megfogalmaztunk, 
ezeknek az eszközöknek a meglétére alapvető szükségünk van. Tehát ahogy 
fogalmaztam az elején is, a nemzeti intézmények erősítésére, a szuverenitás 
erősítésére, ehhez politikai partnerség, szövetség kiépítésére erős bilaterális 
kapcsolatok révén is, például a britekkel, de mindenki mással. A másik csatorna, hogy 
figyelemmel kísérjük, és ami számunkra nem veszélyes, támogatjuk az Unió bővítését, 
működését és közben végezzük a dolgunkat. Azt gondolom, ha azokat az 
eredményeket tudjuk produkálni, amit az előző 2-3-4 évben tudtunk produkálni, 
akkor az Európai Unió azt is fel fogja ismerni, amit egyébként szerintem már régen 
felismert a színfalak mögött, hogy az Európai Unió stabilitásához szükség van a 
közép-európai térségre, egy jelentős politikai stabilitásra és egy jelentős gazdasági 
növekedésre, e nélkül Európa sokkal nehezebb helyzetben lenne. Ha úgy tetszik, 
előbb-utóbb fel kell ismerni azt, akár még úgy is fogalmazhatok, hogy a közép-európai 
térség jelenti most Európa számára az egyik mentőövet, egy nagyon fontos mentőövet 
és ez a térség lehet az európai gazdasági növekedés motorja. Azt már most nem 
akarom bekapcsolni, hogy ebben a magyar kormány, a magyar Külgazdasági és 
Külügyminisztérium új doktrínája az, hogy próbáljuk bevonni a globális gazdaság 
jelentős szereplőit ebbe a folyamatba, nézzük meg, mennyiben tud pozitívan 
hozzájárulni. Ez egy másik beszélgetés témája. De azt gondolom, hogy a brüsszeli 
döntéshozóknak mindenekelőtt azt kell felismerniük, hogy nagyon nagy érték kell 
hogy legyen számukra, hogy vannak olyan országok, amelyek, ahogy a történelem 
során mindig, most is védik Európa határait és hozzájárulnak Európa gazdasági és 
társadalmi növekedéséhez. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úr előadását, illetve a kérdésekre 

adott válaszát. Nyilván az elkövetkezendő nyári szünetben nem, de utána bizonyára 
többször lesz alkalma arra, hogy ismételten beszámoljon a fejleményekről.  

Tájékoztató a nyugat-balkáni országokeurópai integrációjának 
aktuális helyzetéről 

Áttérünk a másik napirendi pontra. (Takács Szabolcs Ferenc: Köszönöm 
szépen. További jó munkát kívánok és kellemes nyarat. Viszontlátásra! – Távozik a 
teremből.) Tájékoztató a nyugat-balkáni országok európai integrációjának aktuális 
helyzetéről. Köszöntöm Dux László főosztályvezető urat a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium részéről.  

Tisztelt Bizottság! Az elmúlt hónapokban a nyugat-balkáni országok helyzete 
mind a Tanács, mind az Európai Parlament napirendjén többször szerepelt. A 
Külgazdasági és Külügyminisztérium által készített háttéranyag múlt héten elkészült 
és ezt minden képviselőtársamnak elküldtük. Arra kérem a főosztályvezető urat, hogy 
röviden tájékoztassa a bizottságunkat a nyugat-balkáni bővítés aktuális 
vonatkozásairól, valamint a kormány álláspontjáról. Kérem, tegye ezt röviden, mert 
utána még a kérdésekre is szeretnénk időt hagyni. Tessék parancsolni! 
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Dr. Dux László tájékoztatója 

 
DR. DUX LÁSZLÓ főosztályvezető (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen 
én is a meghívást. Három témáról szeretnék nagyon röviden beszélni. Egyrészt 
nagyon gyorsan csak egy általános kontextusba helyezni, hogy hogyan áll most a 
bővítéspolitika az Európai Unió jelenlegi helyzetében. Pár szót szólnék arról, hogy 
milyen módszertani változások várhatók a közeljövőben a bővítési tárgyalásokat 
illetően és végül pedig gyorsan végigszaladnék, hogy az egyes tagjelöltek, illetve 
potenciális tagjelöltek jelenleg épp hogy állnak az integrációs folyamatokban.  

Az államtitkár úr is sokat beszélt most arról, hogy nyilván az Európai Unió 
továbbra sem hagyta teljesen maga mögött a válságot és továbbra is több 
szempontból nehéz helyzetben van. Ez mindenképpen erősen hat a bővítéspolitikára. 
Ez továbbra sem egy túl népszerű politika elsősorban a régi tagállamokban, aminek a 
legjobb példáját az adta, amikor a Bizottság elnöke tavaly ősszel, a Juncker-bizottság 
megalakulását követően tette azt a híres kijelentését, hogy 2020-ig, tehát a jelenlegi 
költségvetési ciklusban nem fog az Európai Unió újabb tagállamot felvenni, tehát 
gyakorlatilag egy moratóriumot hirdetett. A mi szempontunkból azonban inkább 
ennek a bejelentésnek a második részére szoktuk a hangsúlyt helyezni, ugyanis 
Juncker elnök azt is mondta, hogy ugyanakkor a folyamatban lévő csatlakozási 
tárgyalásokat folytatni fogják. Azt is elmondta, hogy a Nyugat-Balkán tagsági 
perspektívája továbbra is nagyon fontos az Európai Unió számára.  

A magyar kormány részéről elsősorban támogatjuk értelemszerűen a 
bővítéspolitikát, nyilván elsődleges érdekünk, ha a térképre nézünk, hogy itt a 
térségben stabilitás és béke legyen. Úgy látjuk, hogy ennek a legbiztosabb, legerősebb 
biztosítéka az európai integrációs folyamat ezekben az országokban. Ezért magyar 
részről azt szeretnénk, ha ez a folyamat felgyorsulna. Mivel azonban mindenképpen 
egyhangú döntések szükségesek a bővítéspolitikában, ez ilyen szempontból sajnos 
elég lassan és nehezen folytatódó folyamat.  

A módszertant illetően annyit szeretnék csak elmondani, hogy az elmúlt pár 
hónap fejleményeként egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a tagállamok és az Európai 
Bizottság is a térség infrastruktúrájának összekötésére, az interkonnektivitás 
javítására elsősorban közlekedés, energetika terén, ez egyre inkább előtérbe 
helyeződik, és ennek látszanak már pozitív jelei is. Elsősorban szerb, albán relációban 
látszódik, ennek van pozitív hozadéka, mert nem annyira politikai kérdésekről 
beszélnek, hanem megpróbálnak inkább olyan témákról beszélni, amelyekben 
mindenkinek érdeke az, hogy sikerüljön előrelépni. A másik jelentős változás az 
Európai Bizottság részéről várható. A bővítési csomagot minden év őszén szokták 
nyilvánosságra hozni és áttekintik, hogy az előző évben milyen előrehaladást értek el 
a különböző tagjelöltek, a potenciális tagjelöltek. Itt egy olyan szempontú 
módszertani változtatásra készül az Európai Bizottság, hogy ezek a jelentések kicsit 
fogyaszthatóbbak, olvashatóbbak legyenek. Ez általában nagyon hosszú és nagyon 
technikai dokumentum szokott lenni, ahol sokszor tényleg kis szavakból kéne 
kideríteni az embereknek, hogy éppen mi történt az adott országban. Ehelyett most 
megpróbálják, legalábbis egyelőre ezt mondják felénk, fogyaszthatóbbá és 
összehasonlíthatóbbá tenni, tehát hogy látszódjon, hogy az adott tagjelölt, potenciális 
tagjelölt hogyan teljesített az elmúlt egy évben az adott területen. Gyakorlatilag abban 
reménykednek, hogy talán esetleg egy versenyhelyzet is kialakul és megpróbálják, 
ahogy az működött a kilencvenes és a kétezres évek elején az akkori bővítési országok 
között, hogy kvázi versengés alakuljon ki a különböző országok között. Ezt a 
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gyakorlatban látni fogjuk, októberben jelenik meg a bővítési csomag a Bizottság 
részéről. Ez akkor fog látszódni. Magyar részről alapvetően nyitottak vagyunk ez 
iránt. Ennek az összehasonlíthatóságnak lehetnek kockázatai is, ha rosszul tálalják, 
de reméljük, hogy sikerül majd megfelelően kezelnie az Európai Bizottságnak.  

Gyorsan mondanék néhány szót arról, hogy az egyes tagjelöltek, illetve 
potenciális tagjelöltek hogy állnak jelenleg. Szerbiával kezdeném, mint Magyarország 
számára legfontosabb országgal ebből a térségből és ebből az országcsoportból. 2014 
januárjában kezdték meg a csatlakozási tárgyalásokat. Idén márciusban befejeződött 
az úgynevezett átvilágítási, vagy screening folyamat. Jelenleg már több olyan fejezet is 
van, ahol elfogadta a Tanács a screening jelentést. De sajnos fejezetnyitásra nem 
került sor még, mert itt van egy elég erős, elsősorban német álláspont, amely azt 
mondja, hogy csak a jogállamiság, tehát a 23. és 24. tárgyalási fejezetek, illetve a 
Koszovó kérdését is lefedő egyebek, a 35. fejezet megnyitását követően lehet más 
tárgyalási fejezeteket megnyitni. Idén annak ellenére, hogy vannak olyan fejezetek, 
amelyek technikailag már készen állnak arra, hogy megnyitásra kerüljenek, sajnos 
ilyen kormányközi konferenciára nem került még sor. Magyar részről kiemelt 
figyelemmel követjük a 23. fejezetet, ez az igazságszolgáltatási alapjogok fejezet, 
ugyanis ez fedi le a kisebbségi jogi kérdéseket. Annyit már sikerült elérnünk 
elsősorban magyar kezdeményezésre, hogy 2015 végéig egy külön kisebbségvédelmi 
akciótervet kell kidolgoznia a szerb kormánynak, amellett, hogy alapvetően a 23-as 
fejezetnek is lesz egy akcióterve, ennek is lesznek bizonyos kisebbségi elemei, de ezen 
kívül lesz egy külön kisebbségvédelmi akcióterv. Ennek a munkája már 
megkezdődött, két alkalommal már ülésezett ez a munkacsoport és ebben a Magyar 
Nemzeti Tanács szakértői is részt vesznek. Ez ilyen szempontból halad.  

A másik nagyon fontos fejezet, amelyre szintén utalt az államtitkár úr, ez a 24-
es fejezet, a szabadság, biztonság és jog kérdése. Ugyanis a migráció, határőrizet, 
ilyen jellegű témák ebben jelennek meg. Ezt szintén kiemelt figyelemmel követjük és 
mindenképpen itt is egy akcióterv elfogadására van szükség és arra törekszünk, hogy 
az előcsatlakozási alapból, tehát az IPA-ból is lehetőleg minél több forrás kerüljön 
felhasználásra ilyen területen. 

Szerbia kapcsán még csak annyit említenék végül, hogy elég jelentős kritikák 
érik bizonyos tagállamok részéről amiatt, hogy nem csatlakozott az Oroszország elleni 
szankciókhoz. Itt a magyar álláspont az, hogy Szerbiának a tárgyalási keretben 
kötelezettsége csak arra van, hogy tagsága pillanatában azonosuljon, vagy addigra 
vegye át teljesen is, tehát jelenleg ilyen jogi kötelezettsége nincs, de mindenképpen ez 
egy fontos fejlemény olyan szempontból, hogy itt olyan tagállamok fogalmaznak meg 
kritikát Szerbiával szemben, akik különben általában nagyon támogatják a bővítést. 
Elsősorban a balti országok, Lengyelország nyilván az orosz-ukrán reláció miatt elég 
kritikusak Szerbiával szemben. Reméljük, hogy idővel ennek csökkenni fog a 
jelentősége.  

A következő ország, amely szintén jól áll a tárgyalásokon, Montenegró. Velük 
2012-ben kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások. Jelenleg 20 tárgyalási fejezet van 
már megnyitva és ebből már kettő lezárult. Az ő esetükben is nagyon jelentős 
figyelem a 23-as és 24-es fejezetre irányul. Ennek kapcsán néha a tagállamok és néha 
az Európai Bizottság is szokott megfogalmazni kritikákat, hogy talán nem halad 
megfelelő ütemben ezeknek az akcióterveknek a végrehajtása. Ezt nyilván nehéz 
megítélni. Az mindenképpen nagyon fontos, hogy Montenegró egy rendkívül kis 
ország, amely kis adminisztratív kapacitásokkal rendelkezik, tehát mindenképpen 
látszódik, hogy nehézséget okoz, az egész acquis átvétele nem halad túl gyorsan. 
Ennek ellenére a technikai tárgyalások megfelelő ütemben haladnak és Magyarország 
ezt mindenképpen különböző módokon támogatja.  
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Néhány szót szólnék Törökországról. Alapvetően új helyzet alakulhat ki a 
választásokat követően. Ezt egyelőre még nem igazán látjuk. Nyilván az új kormány 
megalakulását követően látszódik majd, hogy talán kicsit nyitottabb lesz a török 
kormány az EU irányába. A másik nagyon fontos kérdés a ciprusi rendezési 
tárgyalások, ahol szintén az elmúlt hetekben, hónapokban pozitív jeleket láttunk. 
Úgyhogy mindenképpen ez két olyan fejlemény, amely talán, ha mindkettő pozitív 
irányba mozog, azt jelenti, hogy itt bizonyos elmozdulás lesz érzékelhető. Az elmúlt 
hetekben meg is történt az első lépés ebbe az irányba, ugyanis az Európai Bizottság a 
Tanácsnak megküldte a 17-es, a gazdasági és monetáris unió fejezetnek a screening 
jelentését. Korábban ezt a fejezetet Franciaország blokkolta, a korábbi francia 
elnöknek volt egy nagyon határozott álláspontja Törökország EU-tagságára 
vonatkozóan, és ahogy változott Franciaországban a belpolitikai helyzet, a Bizottság is 
úgy érezte, hogy ezt bemutatja, de a következő hetekben, hónapokban fog látszódni, 
hogy itt sikerül-e előrelépést elérni. Magyar részről támogatnánk, hogy legyen egy új 
lendület és lendületbe jöjjön ez a tárgyalási folyamat, mindenképpen valamilyen 
előremozdulás, pozitív fejlemények szükségesnek látszódnak a ciprusi folyamatban. 

Néhány szót csak Macedóniáról. Itt egy elég régóta húzódó válság van. Hatodik 
alkalommal javasolta az Európai Bizottság tavaly decemberben, hogy kezdődjenek 
meg a csatlakozási tárgyalások. Sajnos az ismert névvita, illetve bizonyos bolgár-
macedón bilaterális viták miatt erre nem került sor az elmúlt években és ehhez 
adódott hozzá január óta ez az újabb belpolitikai válság, a lehallgatási botrány. 
Úgyhogy sajnos nem túl kedvezőek a fejlemények. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy 
az elmúlt hetekben az Európai Bizottság és az Európai Parlament elég jelentős és 
aktív közvetítő tevékenységet folytatott a kormány és az ellenzék között. Ennek 
eredményeképpen úgy néz ki, hogy valami megállapodást sikerült elérni, jövőre 
előrehozott választások lesznek és utána talán valamennyire tisztulni fog a kép a 
vonatkozásban, hogy milyen irányba fogunk tudni lépni. Nagy kérdés az, hogy ebben 
a helyzetben az Európai Bizottság az idei bővítési csomagban ismét fogja-e javasolni 
azt, hogy kezdje meg az EU a tárgyalásokat Macedóniával. Mindenképpen magyar 
részről azt szeretnénk, hogy ne legyen ilyen formában visszalépés. Egyértelmű, hogy 
az elmúlt hat évben az Európai Unió egyhangú döntésének hiánya miatt nem sikerült 
ebben döntést hozni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy idén erre lehetőség lesz akkor 
is, ha kérdéses, hogy a Tanácsban milyen döntés születik. Nyilván elég sok a kérdőjel, 
ez is összefügg a görög kérdéssel, tehát hogy a görög kormány álláspontja addigra 
hogyan alakul, azt még a mai napon nagyon-nagyon nehéz megmondani. 

Néhány szót Albániáról. Ők tavaly kapták meg a tagjelölti státust és bizonyos 
feladatokat határozott meg az EU számukra, amelyek végrehajtása esetében 
megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások. Ezek elsősorban szervezett bűnözéssel 
összefüggő, elsősorban belügyi jellegű feladatok. Ezekkel viszonylag jól haladnak, úgy 
látjuk. De az biztos, hogy a jelenlegi, elsősorban nyugat-európai közhangulatban nem 
lesz egyszerű döntés arról, hogy Albániával megkezdődjenek a csatlakozási 
tárgyalások. Arra tippelünk, hogy valószínűleg idén ez még biztosan nem fog 
bekövetkezni és várhatóan bizonyos ideig el fog tartani, mire sikerül az egyhangú 
támogatást ehhez megszerezni.  

Bosznia-Hercegovina kapcsán nagyon fontos kezdeményezés volt német és brit 
részről. Úgy néz ki, hogy talán sikerül a holtpontról elmozdítani az országot, ugyanis a 
Sejdic-Finci ügy megoldását nem e folyamat elejére tették feltételnek, hanem 
gyakorlatilag az EU elengedte, hogy ezt a stabilitási és társulási megállapodást 
hatályba léptessük, gyakorlatilag egy gazdasági-társadalmi fejlesztési tervet kell 
elfogadnia az országnak és majd később kell visszatérni erre a politikai feltételre, hogy 
az Európai Emberi Jogi Bíróságnak ezt az ítéletét végrehajtsák. Tehát már ebben a 
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stádiumban is látszik, hogy nagyon nehéz folyamat lesz, nyilván a daytoni 
békefolyamat eredménye ez a mostani boszniai belpolitikai helyzet, kormányzati 
struktúra és ebből nyilván elég sok probléma látszódik most is. Magyar részről 
reméljük, hogy itt sikerül tartós elmozdulást elérni. 

Végezetül Koszovóról csak annyit mondanék, hogy itt fontos előrelépés, hogy 
idén várhatóan rövid időn belül szintén hatályba lép a stabilitási és társulási 
egyezmény, amely az első jogi kapcsolat lesz az Európai Unió és Koszovó között. Ez 
annak fényében nagyon fontos előrelépés, hogy továbbra is van öt olyan EU-tagállam, 
aki nem ismeri el Koszovó létét. Tehát ez mindenképpen egy fontos lépés. Ez fontos 
Szerbia kapcsán, mert nyilván az, hogy Koszovó hajlandó legyen bizonyos 
kérdésekben Szerbiával együttműködni, annak mindenképpen feltétele, hogy neki is 
tudjon az Európai Unió ajánlani valamit, hogy legyen lépcsős előrehaladás a kettő 
között. De az látszik, hogy Koszovóban ez nagyon nehéz lesz, egyrészt az objektív 
helyzete az országnak olyan, nagyon elmaradott, nagyon rossz a kezdő pozíciója, 
másrészt a státus kérdés mindenképpen folyamatosan előjön és felmerül 
problémaként, hogy hogyan lehet különböző kérdésekről tárgyalni, megállapodni, ha 
bizonyos EU-tagállamok nem ismerik el az ország létét.  

Végül csak annyit, hogy az idei évtől két nagyköveti rangú diplomata segíti 
Belgrádban, illetve Szkopjéban a szerb, illetve a macedón kormány integrációs 
folyamatát. Ez egy olyan kezdeményezés, amely nagyon hasznosnak tűnik, és 
mindenképpen folytatni szeretnénk. Úgy néz ki, hogy Montenegróba, illetve 
Albániába is talán fogunk majd egy-egy ilyen szakértőt küldeni a következő 
hónapokban vagy a jövő év elején. Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr, a beszámolóját. Ebből is látszik, 
hogy a magyar külpolitika számára rendkívül fontos a Nyugat-Balkán európai 
integrációja. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy 2011 áprilisában egy európai 
parlamenti konferenciát szerveztünk a magyar elnökség egyik prioritásaként a 
nyugat-balkáni integráció kapcsán. Már ekkor is mindenki számára érthetővé tettük, 
hogy Magyarországnak nemcsak történelmi kötelezettsége van, hanem geopolitikai és 
gazdasági érdeke is. Ahogy a miniszterelnök úr említette, ha megnézzük Európa 
térképét, akkor egy fehér foltot látunk a nyugat-balkáni részen, akik még nem tagjai 
az Európai Uniónak. Tehát az Uniónak is van kötelezettsége, ha úgy tetszik, egész 
Európa felé, még pedig az integráció. Nyilván nem egyszerű, ezen országok 
integrációja más-más fokon áll. Valóban mi is meglepődtünk Juncker elnök úr 
kijelentésén. De többször láttuk már, hogy az úgynevezett bővítése az Európai 
Uniónak lelassult, úgymond elfáradt, azonban mindig sikerült erőt venni, mert voltak 
olyan tagországok, akik kimozdították az Unió döntéshozóit ebből a fáradtságból. 
Nyilván Nyugat-Balkán európai integrációja nemcsak Magyarországnak, hanem 
például Ausztriának is fontos. Hadd tegyem hozzá, hogy Magyarország nemcsak 
gazdasági kapcsolatokkal, hanem minden diplomáciai súlyát is latba vetve mindent 
megtesz. Az első ilyen lépés volt Horvátország csatlakozása. Nyugodtan mondhatom, 
hogy ha nincs magyar elnökség, a miniszterelnök úr nyomása, akkor nem biztos, hogy 
Horvátország ma tagja az Európai Uniónak. Annál is inkább, mert úgy gondoltuk, 
hogy ez egy zöld jelzés a többi nyugat-balkáni országnak arra vonatkozóan, hogy 
nekik is legyen érdekük, legyen egyfajta perspektívájuk a csatlakozás iránt.  

Azt is többször elmondtuk, hogy ez nemcsak Magyarországon, esetleg 
Ausztrián és a Visegrádi 4-eken múlik, hanem van egy kötelező házi feladat, amelyet a 
nyugat-balkáni országoknak el kell érniük. Köszönjük szépen a főosztályvezető úr 
tájékoztatóját. Ki hogy teljesít, nem tudjuk, de az biztos, hogy a kialakult migráció 
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megmutatta, ami éppen a Nyugat-Balkánon keresztül jön Magyarországra, Európa 
felé, hogy milyen fontos lenne ezen országoknak a mihamarabbi teljes integrációja. 

Úgy érzem, hogy a magyar külpolitika mindent megtesz ezért, ebből a 
folyamatból a magyar Országgyűlés is kiveszi a részét, hiszen az integrációs 
folyamatban nemcsak az adott ország gazdasága, vagy kormányának politikája a 
döntő, hanem a harmonizációnak egy fontos lépését mindig az adott ország 
parlamentje teszi meg. Tehát ebből a magyar Országgyűlés munkatársainkkal együtt 
kiveszi a részét. Itt szeretném megköszönni Juhász László főtanácsadó úrnak, hogy 
hosszú-hosszú hónapokat tölt a nyugat-balkáni országok parlamentjeinél, ahol 
nagyon fontos, hogy nemcsak a képviselőket, hanem a jogalkotást is próbáljuk meg 
felkészíteni arra az integrációra, amelynek fontos része a törvények átvétele. Nálunk 
is, emlékeztetem a képviselőtársaimat, a csatlakozásunk előtt bizottságunk egyik 
fontos feladata volt az európai uniós törvények harmonizációja, az acquis 
communautaire harmonizációja. Ez az alapja ugyanis, minden más jöhet a 
nagypolitika részéről, de ha nincs meg ez az alap, sérül vagy lassul az integráció. 
Tehát úgy érzem, hogy a magyar Országgyűlés ebben példát mutat a többi ország 
parlamentjének is. Ebben egyébként többször kaptunk elismerést nemcsak az 
Európai Bizottság, hanem az Európai Parlament, illetve a COSAC-os uniós kollégák, a 
bizottságok elnökei részéről. 

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát, akinek esetleg még kérdése van, tessék 
feltenni! (Bana Tibor és Csöbör Katalin jelentkeznek.) Bana Tibor alelnök úré a szó, 
utána pedig Csöbör Kataliné! (Csöbör Katalin közbeszólása.) Cherchez la femme!  

 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót és köszönöm a részletes 

tájékoztatót. Olyan részletes tájékoztatót és előterjesztéseket kapunk az 
államtitkároktól, a főosztályvezetőktől, hogy sokszor már a kérdéseket kötekedésnek 
tartom.  

Mégis, ahogy most az előterjesztéseket látom, az jut az eszembe, hogy vannak 
projektzáró rendezvényeink, amikor meghívnak engem is a különböző települések 
önkormányzatai és látjuk, hogy milyen nagy szükség van, ahogy Takács Szabolcs is 
mondta, ezekre az európai forrásokra. Hány évig kellene az önkormányzatoknak, a 
vállalkozásoknak spórolni ahhoz, hogy fejlődjön az adott település, vagy hány évig 
kellene a hiteleket törleszteni? Tehát óriási nagy szükségünk van arra, hogy az 
Európai Uniónak tagjai legyünk és ezt az eurószkeptikusoknak szívesen szoktam 
mondani és elmondom a beszédemben is. Jó látni, hogy vannak országok, akik 
csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz. Nyilván vannak nehézségek, a nemzeti 
érdekekért harcolni kell, ahogy az elnök úr mondta, nem homokozó, hanem ki kell 
állni az érdekeinkért. Az erős mag is kiáll a saját érdekeiért. Nekünk hála istennek van 
egy ilyen miniszterelnökünk és olyan képviselőink, akik ezt az érdeket képviselik. 

A legutóbbi európa tanácsi ülésen múlt héten a szerb európa tanácsi tagok 
támogattak bennünket és ők is kérik, hogy mindenképpen igyekezzünk támogatni a 
tárgyalásukat, hogy csatlakozhassanak az Európai Unióhoz. Azt szeretném kérdezni, 
hogy a magyar fél mennyire tudja érvényesíteni a szerbiai magyar kisebbség érdekeit. 
Van-e esetleg arra módunk, hogy a jelentésük tartalma olyan legyen, hogy jó legyen 
mindenkinek? Azt is hallottam, hogy Priština és Belgrád között voltak tárgyalások a 
múlt héten. Ennek mik az eredményei? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bana alelnök úré a szó. 
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BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Főosztályvezető Úr! Köszönöm szépen az összefoglalót. Két kérdésem lenne. Az egyik 
kimondottan Szerbiához kapcsolódna, a másik pedig az egész térséghez. 

A Jobbik határozott véleménye az, hogy Szerbia EU-csatlakozását 
mindenképpen feltételekhez kell kötni. Konkrétan a délvidéki magyarság jogainak 
biztosításához, autonómiájához, ahogy egyébként ezt annak idején meg kellett volna 
tennünk Románia esetében is. Ha már Csöbör Katalin képviselőtársam arra utalt, 
hogy a miniszterelnök úr számtalan esetben kiáll a nemzeti érdekekért uniós 
színtéren, akkor arra is emlékeztetnék, hogy volt ilyen ígéret a székely autonómiával 
összefüggésben, hogy ennek megvalósulása nélkül nem fogjuk támogatni Románia 
EU-csatlakozását és aztán végül ez mégsem így történt. Tehát kérdezném, hogy a 
kormánynak mi az álláspontja ez ügyben. Már csak azért is, mert a legutóbbi 
országjelentésben az őshonos kisebbségek kérdése méltatlanul kis szerepet kapott. 
Kíváncsi lennék arra is, hogy a kisebbségi akcióterv ügyében milyen részleteket tudna 
még megosztani velünk a főosztályvezető úr. 

A másik kérdés pedig a bevándorlás ügye, ami az egész térséget érinti. Az 
érdekelne, hogy uniós szinten mennyire merül fel az, hogy adott esetben, mondjuk, a 
balkáni országok, hogy finoman fogalmazzak, nem feltétlenül teszik meg a szükséges 
erőfeszítéseket ebben az ügyben, ami számunkra, Magyarország számára tovább 
nehezíti a helyzetet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl Mátyás úré a szó! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Én is megköszönöm az 

előterjesztést és a szóbeli kiegészítést. Elöljáróban szeretném kimondani, hogy 
integráció- és bővítéspárti vagyok, különösképpen alapvető nemzeti érdekünk 
biztonságpolitikai szempontból is, hogy Nyugat-Balkánon, a határaink mentén béke 
legyen. Ennek egyik záloga az, hogy valóban a nyugat-balkáni bővítés ne álljon le. 
Ezzel egyetértek. 

A másik része - és itt csatlakoznék képviselőtársamhoz is -, hogy itt van ez a 
nagy nemzetközi migráció, népvándorlás. Amikor a jelentéseket megfogalmazzák, a 
bővítéssel foglalkoznak, ilyenkor egyfajta elvárás szintjén is lehet azt megfogalmazni 
számukra, hogy az adott helyzetben próbálják már azzal kezdeni, hogy a határaikat ők 
maguk miként tudják védeni, vagy ebben kérjenek segítséget az Európai Uniótól. 
Kérdezem, hogy ezek felmerülnek-e ezeken a tárgyalásokon. Ez most egy olyan élő 
probléma, amit kezelni kell, és nélkülük úgysem lehet kezelni. Pontosan a 
migrációhoz kapcsolódóan szeretném még megjegyezni, amit egyébként Bana 
képviselőtársam többször is említett, de most én is megfogalmazom, hogy az 
integráció ezért is fontos, de szigorúan oda kell figyelni, mert látjuk, hogy Boszniában 
az Iszlám Állam zászlója tud lobogni és egyebek. Fontos kérdés, hogy ezt hogyan 
tudjuk kezelni. Ha a nagy integrációt megvalósítjuk, azt tudomásul kell vennünk, 
hogy különböző vallási csoportok is meg fognak jelenni abban a szent pillanatban, 
ahogy egy állam bekerül a nyugat-balkáni bővítés kapcsán. Ezt is a tárgyalások 
folyamán szerintem egy olyan pontnak kell tekinteni, hogy ezek a belügyi tárgyalások, 
a fejezetek lezárásánál szigorú követelmény legyen, hogy hogyan lehet ezeket a 
dolgokat tisztán látva megfékezni. Zárójel bezárva. 

Még egy zárójeles kérdés is, mert tetszett volt említeni, hogy ezek az 
összeköttetések, energia stb. területén sem állunk túl jól. Lehet, hogy tárgyalások 
vannak, de a legutóbbi álláspont az, hogy egyelőre csak Észak felől, Szlovákia felől 
tudunk bármelyik interkonnektoron valamennyit kapni, sehonnan máshonnan nem. 
Ezért is fontos, hogy a tárgyalásokon ezekben a kérdésekben is hangsúlyozottan 
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fogalmazzuk meg, hogy akkor tudunk igazán együttműködni, ha bizony ti is ebben 
segítetek nekünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Több kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Visszaadom a szót a főosztályvezető úrnak. 

Dr. Dux László válaszadása 

DR. DUX LÁSZLÓ főosztályvezető (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Megpróbálok válaszolni. Azzal kezdem, ami talán kapcsolódik 
mind a kisebbség, mind a migráció kérdéséhez. 2012-ben már a horvát csatlakozási 
tárgyalások tanulságait is levonva az Európai Bizottság meghirdette ezt az 
úgynevezett új megközelítést. Tehát mostantól fogva az európai uniós csatlakozási 
tárgyalások fókuszában ez a két téma fog állni, tehát igazságszolgáltatás és alapjogok, 
gyakorlatilag politikai kritériumok, illetve a belügyi kérdések. Tehát a migráció, de 
ugyanolyan fontos a szervezett bűnözés, csempészet, emberkereskedelem, ilyen 
témák. Ez egy olyan keretet jelent jelenleg, ami elég jelentős ráhatást ad mind a 
Bizottság, mind a tagállamok részére. Ugyanis egy akciótervet kell elfogadniuk és 
gyakorlatilag ezt a két fejezetet a folyamat legelején, vagy legalábbis az elején meg kell 
nyitni, ami azt jelenti, hogy hosszú évekig folynak ezek a tárgyalások és ezen időszak 
alatt ezen akcióterv végrehajtását ellenőrizheti elsősorban a Bizottság, de utána a 
tagállamoknak kell egyhangú döntést hozni arról, hogy továbblépés lehessen. Tehát a 
keretek ilyen szempontból viszonylag jók. 

A kisebbségek kapcsán ugyanakkor - gondolom, nem árulok el semmiféle titkot 
- az Európai Unió, az Európai Bizottság részéről elég kis nyitottság mutatkozik ilyen 
jellegű felvetések irányába. Elég sokat küzdünk más tagállamokkal, a Bizottsággal, a 
kisebbségekhez tartozó személyek joga, kisebbségi jogok, tehát gyakorlatilag a 
kollektív jogok érvényesítésével szemben nagyon-nagyon erős ellenállás van mind az 
intézmények, mind egyes tagállamok részéről. Ugyanakkor pont Szerbia esetében, 
mivel a szerb alkotmány, illetve a szerb belső jogszabályok elismerik ezeket, éppen a 
nemzeti tanácsok rendszerével vannak kollektív jogi testületek, ilyen szempontból 
talán kedvezőbb a helyzet. Itt egy nagyon intenzív együttműködés van közöttünk, az 
Európai Bizottság, illetve a szerb kormány illetékesei között annak érdekében és 
természetesen a vajdasági magyarság képviselőivel is, hogy lehetőleg a maximumot 
elérjük a keretek között, tehát amire az acquis jelenleg lehetőséget ad. Ez 
gyakorlatilag annyit jelent, hogy a szerb jogszabályok maximális végrehajtását lehet 
számon kérni. Ez elég jelentős előrelépés lenne és a vajdasági magyarság képviselői is 
úgy látják, hogy ha a jelenlegi szerb alkotmányos kereteket ők maximálisan ki tudnák 
használni, az már elég jó helyzet lenne, sok szempontból hasonló lenne a magyar 
kisebbségben lévő szemponthoz. Erre törekszünk, de nagyon a munka elején vagyunk 
még. Tehát amint mondtam, elvileg a kisebbségvédelmi akciótervet idén év végéig 
kell elfogadniuk, gyakorlatilag alakuló ülésre került sor eddig.  

Ami magyar szempontból legfontosabb kérdésnek tűnik a vajdasági magyarság 
képviselőitől kapott információk alapján, az az arányos képviselet a közszférában. Itt 
nem annyira a közigazgatásra kell gondolni, hanem elsősorban az állami vállalatokra. 
Szerbiában ugyan van privatizáció, de ez továbbra is egy meghatározó foglalkoztatási 
ág, és hogy ebben lehetőség szerint a magyar lakta területeken az arányos képviselet 
megvalósuljon. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ebben, úgy tűnik, sikerül előrelépni. 
Mindenképpen egyrészt a jelenlegi szabályok végrehajtása a cél, a másik pedig olyan 
keretek lefektetése, hogy ha Szerbia egyszer EU-tag lesz, akkor se tudjon ebből 
visszakozni. Gyakorlatilag ezt olyan formában lehessen jogilag körülbástyázni, hogy 
ebből ne lehessen visszalépni. De mint mondtam, a folyamat legelején vagyunk. 
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Mindenképpen az a cél, hogy ne lehessen azt mondani évek múlva, amit néha most 
mondanak kritikaként, mint például, ahogy az előbb elhangzott, Románia kapcsán. 
De ez mindenképpen nehéz feladat olyan szempontból, hogy ellenséges közegben kell 
ezt végrehajtanunk, mert főleg az Európai Bizottság, amelynek a csatlakozási 
tárgyalásokban igen meghatározó szerepe van, gyakorlatilag ők tárgyalnak a 
tagjelöltekkel, nem túl nyitott erre. De egyelőre, mondom, úgy értékeljük, hogy jól 
állunk. Azzal, hogy ezt az akciótervet sikerült kiharcolni gyakorlatilag, az első lépés 
megtörtént, innentől fogva a végrehajtás lesz az, ami a későbbiekben a kérdés. 

A migráció kapcsán azzal kezdeném, hogy ezek az országok nyilván rendkívül 
szegény országok és sok szempontból úgy gondolják, ez nem az ő problémájuk. Ezzel 
a kérdéssel nem szívesen foglalkoznak. Ugyanakkor mindenképpen magyar részről az 
a cél, hogy rávegyük őket arra, hogy foglalkozzanak. Ezzel együtt mindenképpen ilyen 
szempontból, ahogy előbb Takács államtitkár úr elmondta, nagy sikert hozott a 
földrajzi kiegyensúlyozottság, tehát hogy az Európai Unió ne csak a mediterrán 
térségre fókuszáljon, hanem a Nyugat-Balkánra is. Megjelenik a következtetésekben 
az, hogy lesz egy külön konferencia, ami a nyugat-balkáni migrációs helyzettel fog 
foglalkozni, illetve amit mondtam már, hogy a 24-es fejezet keretében, illetve azon 
országok esetében, akik még nem folytatnak csatlakozási tárgyalásokat, ott a 
stabilitási és társulási egyezmény keretén belül hogyan lehet erre törekedni. Illetve 
amit szintén említettem, hogy az IPA támogatásokból - úgy néz ki, a Bizottság 
részéről ebben van nyitottság - több forrást kell átcsoportosítani határőrizet 
fejlesztésére, menekültrendszer kiépítésére. Gyakorlatilag ezekben az országokban ez 
nem működik, ez egy új dolog, hogy ezzel foglalkozniuk kell. De mindenképpen ez az 
érdekünk és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megváltozzon a jövőben.  

A Belgrád-Priština: 23-án volt ez a találkozó. Amennyire tudom, nagy áttörést 
nem értek el, de az mindenképpen látszik, hogy halad a folyamat. Volt ez a 
megállapodás, most gyakorlatilag ennek a technikai végrehajtásáról van szó annak 
érdekében, hogy ezt a 35-ös fejezetet meg lehessen nyitni. Gyakorlatilag ez feltétele 
annak, hogy Szerbia más fejezeteket is megnyithasson. Önmagában már az, hogy 
tavaly nem volt Koszovónak kormánya, akadályozta az előrelépést, nem is tudtak 
tárgyalni. Önmagában pozitívumként könyvelhető el, hogy létrejött ez a találkozó, és 
ha kis lépésekben is, de halad ez a folyamat, hogy a gyakorlatban végrehajtsák a 
tavalyelőtt elért megállapodásokat, amelyek akkor legmagasabb szinten megszülettek 
a koszovói, illetve a szerb kormány között. 

Végül volt még ez a nagyon nehéz kérdés. Nyilván amit tudok mondani, hogy 
minden tagállamot érint, bizonyos tagállamokban már megjelenik problémaként, a 
hazatérő harcosok problematikája. Ez most nagyon fókuszban volt, gondolom, most 
megint fókuszban lesz. Ez olyan téma megint csak, amivel ha az Európai Unió 
foglalkozik, nyilván az eredményesség majd hosszabb távon látszódik. De 
mindenképpen kérdés, hogy hogyan lesznek integrálhatók. De azt lehet mondani, 
hogy nem holnap lesz, ez elég hosszú folyamat, elég sok minden változni fog. (Firtl 
Mátyás: Világos!) Az országoknak is alapvetően meg kell változniuk ahhoz, hogy EU-
taggá válhassanak és látjuk, hogy az Európai Unió gyakorlatilag most is egy nagyon 
mély változáson megy éppen keresztül és ez a kettő majd valahol találkozni fog. 
Talán.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. 
Végül szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy bizottságunk 2015. július 2-án 

csütörtökön 11 órától a Sárospataki Járási Hivatal dísztermében rendkívül fontos 
kihelyezett ülést tart az európai uniós borreform aktuális kérdéseiről különös 
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tekintettel a 2016 januárjában hatályba lépő szőlőtelepítési engedélyeztetési 
rendelkezésekre. A bizottsági ülést követően, körülbelül 14 órától a Patricius Borház 
látogatására kerül sor Bodrogkisfaludon munkaebéddel egybekötve. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy jöjjenek el a nemcsak Tokaj-Hegyalját, hanem 
Magyarország mezőgazdaságát is érintő rendkívül fontos téma miatt, uniós Bizottság 
direktívájának a megtárgyalásáról lesz szó. 

Továbbá tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy előreláthatóan július 7-én, 
kedden 10 órakor bizottsági ülést kell tartanunk, a napirendi pont egy nagykövetjelölt 
meghallgatása lesz. Ugyan a parlament befejezi az ülését előző nap, de ha éjfélkor 
nem akarunk bizottsági ülést tartani, talán erre is sor kerülhet, akkor másnap, tehát 
július 7-én, kedden 10 órakor jöjjenek, erre kérem képviselőtársaimat. 

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


