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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
munkatársait, meghívott vendégeinket és a napirendi pontok előadóit.  

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
az eseti képviseleti megbízásokkal együtt bizottságunk határozatképes. 

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően időben megkapták a mai 
napirendi javaslatomat. A mai napra két napirendi pontot terveztünk, hogy 
megtárgyalunk. Az 1. tájékoztató Magyarország 2016. évi nemzeti reformprogramjára és 
konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus ajánlástervezetről. A 2. napirendi 
pont: tájékoztató aktuális európai uniós kérdésekről. 

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, kommentje a napirendi 
pontokkal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm. A jegyzőkönyv 
számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta.  

Tisztelt Bizottság! Mielőtt hozzákezdünk a napirendi pontok megtárgyalásához, 
mivel valószínűleg a tavaszi ciklusban ez az utolsó bizottsági ülésünk - majd meglátjuk, 
hogy hogyan alakul -, én szeretném megköszönni képviselőtársaimnak az elmúlt féléves 
munkájukat, köszönöm, hogy pártállástól függetlenül részt vettek a bizottság 
munkájában és hozzájárultak a bizottság sikeréhez. Nagyon sok ülésünk volt, ami 
különösen a migrációval volt kapcsolatos. Köszönöm a bizottság tagjainak a 
véleményeket és a hozzászólásokat, és köszönöm azon képviselőtársaimnak, akik 
külföldi kiküldetésben képviselték bizottságunkat és a magyar Országgyűlést. (Csöbör 
Katalin megérkezik az ülésre.) 

Tájékoztató Magyarország 2016. évi nemzeti reformprogramjára és 
konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus 
ajánlástervezetről  

Tisztelt Bizottság!  Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához, amely 
tájékoztató Magyarország 2016. évi nemzeti reformprogramjára és 
konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus ajánlástervezetről. Köszöntöm a 
napirendi pont előadóit, Zupkó Gábor urat, az Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletének a vezetőjét, Székely István Pál urat, az Európai Bizottság Gazdasági és 
Pénzügyi Főigazgatóságának az igazgatóját és Balogh László urat, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium helyett államtitkárát. 

Bizottságunkban immár hagyomány, hogy az európai szemeszter legfontosabb 
eseményeit megvitatjuk. Az Európai Bizottság 2016. május 18-án tette közé a 2016. évi 
országspecifikus ajánlásait. Mivel a mai napirendi pontunk gazdaságpolitikai és 
költségvetési szempontból is fontos, továbbá ez az első alkalom, hogy az Európai 
Bizottság országigazgatója, Székely István Pál úr részt vesz az eszmecserén, a mai 
bizottsági ülésünkről tájékoztattuk az Országgyűlés Gazdasági, illetve Költségvetési 
bizottságát. Reméljük, majd a tagjaik közül lesz, aki részt vesz és felszólal a vitában. 

Mint ahogy korábban szokásunk volt, az Európai Bizottság és a magyar kormány 
véleményét is meghallgatjuk. Kérem az előadókat, hogy röviden szóljanak hozzá, illetve 
tartsák meg expozéjukat. Utána megadom a szót képviselőtársaimnak a kommentek, 
kérdések megtételére, összegyűjtjük a kérdéseket és visszaadom a szót az előadóknak. 



6 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához. Kérem, 
hogy nagykövet úr, igazgató úr és államtitkár úr döntse el, hogy ki legyen az első. 
(Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

Dr. Zupkó Gábor tájékoztatója 

DR. ZUPKÓ GÁBOR, az Európai Unió Magyarországi Képviseletének vezetője: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Államtitkár Úr! Csak néhány szót szólnék, aztán 
átadom a szót. Egyrészt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy egy rövid 
ismertetőben bemutathatjuk az országspecifikus ajánlások tervezetét. Ez azért is fontos, 
mert a nemzeti parlamentek szerepét mindenki, mind a Parlament, mind az uniós 
intézmények szeretnék növelni az Európai Unió tevékenységében. Ez mindenképp 
javíthatja az európai intézményrendszer demokratikus legitimációját. Itt 
Magyarországon ez a bizottság rendkívül aktív szerepet játszott és játszik ebben, hiszen 
többször is lehetőséget kaptunk arra, hogy különböző kérdésekben ismertessük a 
Bizottság álláspontját. Voltunk itt az országjelentés előkészítése során is, most pedig az 
országspecifikus ajánlások tervezetének a megtárgyalásával, azt gondolom, szintén 
hozzájárulunk ahhoz, hogy a Bizottság javaslata ismertebbé váljék és visszacsatolásban 
kapjunk véleményt, javaslatokat ehhez az anyaghoz. 

Szeretném itt is aláhúzni, hogy milyen jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani a 
magyar kormányzattal ezen folyamat során, ami nem azt jelenti, hogy minden pontban 
és mindenki egyetértett, nagyon mély szakmai kapcsolat alakult ki a 
szakminisztériumokkal, és azt gondolom, rendkívül konstruktív az uniós és a magyar 
nemzeti tisztviselők közötti munka. 

Nagy örömömre szolgál, hogy az illetékes főigazgatóság országigazgatója, Székely 
István itt van, nagyban megkönnyíti a munkámat, mert rögtön át is adhatom neki a 
szót, hogy a napirendhez kapcsolódó tájékoztatást megtegye, hiszen így első kézből 
lehet erről tájékozódni. Nyilvánvalóan nagyban segíti mindannyiunk munkáját, hogy az 
országért felelős igazgató magyar, ezért anyanyelvén tudja ismertetni ezt a javaslatot és 
tervezetet. Köszönöm szépen. Ha megengedi, elnök úr, át is adnám a szót az igazgató 
úrnak. 

 
ELNÖK: Köszöntjük még egyszer Székely István Pál urat. Nagy megtiszteltetés 

számunkra, hogy valóban be tud számolni. Bizottságunk az elmúlt évek során jó 
kapcsolatot alakított ki az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével. Általában 
véve a szokásunk az, hogy például az országjelentésről meghallgatjuk a Bizottság 
véleményét, és meghallgatjuk a magyar kormány véleményét, és ez az a fórum, ahol, ha 
kell, ütköztetjük az álláspontokat, de általában véve az elmúlt időszakban ez a - hogy 
mondjam? - különbözőség, ami a két jelentésben, pontosan a szakértők között van, 
kevésbé látványos. Azt meg külön köszönjük, hogy igazgató úr megspórolja a 
tolmácsolás díját. (Derültség.) Tessék parancsolni! 

Dr. Székely István Pál tájékoztatója 

DR. SZÉKELY ISTVÁN PÁL, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatóságának Igazgatója: Rögtön segítjük a Nemzetgazdasági Minisztériumot a 
munkájában.  

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Két dologra szeretnék 
koncentrálni ezen a mai találkozón. Egyrészt, hogy önöktől halljam a véleményt és a 
visszajelzést, mert az a jó ajánlás, amit meg akarnak fogadni. Tehát ilyen értelemben én 
nagyon szeretném tudni, hogy melyek azok az ajánlások, ahol megegyeznek a 
véleményeink, vagy ahol eltérnek, és ha igen, akkor főleg, hogy miért, és hogy mit 
tehetünk a jövőben, hogy még közelebb kerüljünk egymáshoz.  
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Másrészt meg, ahol egyetértünk, ott szeretném, ha gondolkodnánk a 
végrehajtáson vagy az implementáción, mert az ajánlásnak az a lényege, hogy valami 
történjen, valami jobb legyen. És lehet, hogy bizonyos részletkérdésekben van köztünk 
különbség, de én abban 100 százalékosan biztos vagyok, hogy itt, ebben a teremben 
mindnyájan ugyanazt akarjuk, hogy ennek az országnak jobb legyen, az itt élő 
embereknek jobb legyen. Ilyen értelemben mi azt gondoljuk, hogy ezek az ajánlások ez 
ügyben segítenek. 

Kicsit hadd helyezzem összefüggésbe, hogy hol állunk ebben az európai 
szemeszterben Magyarországot tekintve. Több különböző aspektusa van ennek az 
európai szemeszternek, amit most ebben az eljárásban összefogtunk. Egyrészt itt van a 
fiskális szabályrendszer, a túlzottdeficit-eljárás és a növekedési stabilitási paktum 
prevenciós lábának a szabályrendszere. E tekintetben Magyarország a túlzottdeficit-
eljárás alól kikerült és a preventív lábban van - lényegében az ott meglévő szabályok 
követésére vonatkozik az első ajánlás.  

A szabály nagyon egyszerű: minden országnak, figyelembe véve a sajátosságait, 
az adósság mértékét és egyéb tulajdonságait, a növekedés mértékét, a jövőbeni 
elöregedés mértékét, meg van jelölve egy kívánatos állapot, egy olyan állapot, ami a 
gazdasági ciklus egészében átlagosan kell, hogy érvényesüljön. Ez egy ilyen iránytűszerű 
pont.  

A szabályrendszer arról szól, hogy alapvetően ott kellene lenni. Ha egy ország 
nincs ott, akkor egy bizonyos sebességgel tartani kell a cél felé. Ennyire egyszerű a 
dolog, így röviden. A szabály részleteit tekintve viszont nagyon-nagyon bonyolult. De 
röviden, 2015-ben Magyarország egy egész picit eltért ettől - durván a GDP 0,3 
százaléka -, tehát az első kérés az volt, hogy 2016-ban ezt a kis eltérést zárja be.  

A legutolsó előrejelzésünk szerint a 2016-os fiskális, úgynevezett strukturális 
hiány előrejelzése ettől eltér, és egy picit az ellenkező irányba mozdult, tehát ilyen 
értelemben ez egy viszonylag nagy eltérést jelent. De arra felhívnám a figyelmet, hogy itt 
alapvetően arról van szó, hogy a bevételi oldalon vannak bizonyos tételek, amik a mi 
szabályrendszerünk szerint úgynevezett egyszeri bevételek, és mint ilyenek, nem 
tartoznak bele a strukturális erőfeszítésbe, ahogy mi hívjuk, vagy a strukturális 
bevételbe. Tehát alapvetően nem arról van szó, hogy maga a fiskális állapot ilyen 
mértékben térne el, hanem hogy a szerkezetében vagy a tulajdonságaiban van valami 
eltérés. Ezt természetesen részletesen megbeszéltük a minisztériummal, tehát ezek 
ismert dolgok.  

Az ajánlás második része 2017 kapcsán arra vonatkozik, hogy ha 2016-ban nem 
lett bezárva ez az eltérés, akkor még további maximálisan 0,6 százalékpontos kiigazítás 
legyen. Ezek a teljesen sztenderd szabályok, tehát ilyen értelemben ez csak a 
szabályrendszer Magyarországra való alkalmazása, de ez természetesen igényel 
bizonyos mértékű gazdaságpolitikai reakciót is. Biztos vagyok benne, hogy a helyettes 
államtitkár úr erről el fogja mondani a kormányzat álláspontját. 

A második nagyon fontos eljárás vagy ilyen terület, ahol dolgozunk, ez az 
úgynevezett makrogazdasági egyensúlytalanság állapota. Ez már ismert, hogy 
Magyarország az ez évi elemzés alapján kikerült azon országok köréből, ahol a Bizottság 
egyensúlytalanságra utaló jeleket lát. Tehát most Magyarország ahhoz a 13 országhoz 
tartozik az Európai Unióban, amelyik semmilyen eljárásba nem tartozik a különleges 
vagy bármilyen módon korrigálandó országok közül. Én azt gondolom, ez mutatja az 
elmúlt évek eredményeit is, és ez egy viszonylag stabil és jó helyzet egy ország 
tekintetében.  

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincsenek teendők, és nincsenek olyan 
területek, ahol a Bizottság úgy gondolja, hogy az ország érdekében állna, és a 
növekedést és a szegénység felszámolását segítené az, hogyha bizonyos intézkedéseket 
hoznak. Ezeket két fő területen foglalja össze a megmaradó két ajánlás. Az egyik, amit 
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úgy fogalmaznék, hogy a gazdasági környezet, a beruházási környezet javítására 
vonatkozó ajánlások. Ezek alapvetően egyrészt a közbeszerzés területére vonatkoznak, 
másrészt meg a szolgáltatások, és ezen belül is a kiskereskedelem szabályozási 
környezetére vonatkoznak.  

Itt két alapvető irányt jelöl meg az ajánlás. Az egyik a szolgáltatások és különösen 
a kiskereskedelembe való könnyebb belépést, a könnyebb versenyhelyzetbe kerülést 
elősegítő lépések, illetve az azt megszorító intézkedéseknek a valamilyen módon történő 
javítása. Másrészt pedig a közbeszerzés területén a versenyhelyzet javítása abból a 
célból, hogy az állampolgár és az adófizető jobb szolgáltatáshoz, több szolgáltatáshoz 
jusson ugyanazért a pénzért. Ennek különböző részterületei vannak. Én nem szeretnék 
belemenni a részletes ajánlásokba, hiszen megvan a dokumentum önöknek, inkább azt 
szeretném elmagyarázni, hogy milyen motiváció, milyen cél van e mögött. 

Végül az ajánlások harmadik köre alapvetően a munkaerőpiac, a hátrányos 
helyzetűek helyzetének javítása, a szociális ellátás, tehát az emberi tényezők körüli 
ajánlásokat foglalja magába. És valahol, azt hiszem, az az alapvető üzenet, hogy azokból 
a kétségtelen és azt hiszem, a jelentésben is részletesen tárgyalt gazdaságpolitikai 
sikerekből vagy javulásból, amiket az elmúlt években láttunk, minél többen és minél 
inkább részesülhessenek, akár és elsősorban úgy, hogy munkához jutnak, de úgy is, 
hogy ha ez valamilyen módon nem lehetséges, akkor az ellátásuk javuljon. Illetve, ha 
valaki egyik munkahelyről a másik munkahelyre tart, vagy elveszti a munkáját, akkor 
ehhez a társadalom megfelelő segítséget nyújtson.  

Ezek nagyjából tágabb célokat határoznak meg, és én azt hiszem, hogy ezt a 
magyar kormányzat is, és nemcsak a magyar, mert nekem kilenc országom van, tehát 
nyolc másik ország is, mindenütt nagyon értékelték, hogy inkább irányokat, célokat 
jelölünk meg és a konkrét megvalósítási eszközöket az országoknak kell, azon egyszerű 
oknál fogva, hogy mi soha nem fogjuk olyan jól ismerni, hogy pontosan mit is kell 
csinálni ebben az országban, mint azok, akik itt dolgoznak. Meg ők a választott 
képviselői az országnak, tehát az ő felelősségük és az ő dolguk azt, hogy ezt csinálják. 

Én azt gondolom - és én is azzal szeretném befejezni, amivel Zupkó Gábor fejezte 
be -, hogy mi nagyon értékeljük azt a konstruktív kapcsolatot, ami a magyar 
kormányzattal kialakult. Természetesen vannak területek, ahol eltérnek a nézeteink. Én 
azt hiszem, ez jó, mert senki nem gondolhatja azt, hogy ő mindent tud, és tudja, hogy 
mit hogyan kell csinálni, tehát a nézeteltérés, én azt gondolom, hasznos és természetes, 
és próbáljuk ezt produktívvá tenni. Tehát mi mindig próbálunk abból tanulni, ha valaki 
másképp látja vagy másképp gondolja, és ezért is nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, 
mert szeretném látni, ha valahol másképp gondoljuk.  

De ahol egyetértünk - és hadd fejezzem be ezzel a mondattal -, ott viszont nagyon 
jó lenne, ha előre tudnánk mozdulni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Átadom a szót Balogh László államtitkár úrnak, aki 

bizottságunk tiszteletbeli tagja. Tessék parancsolni! 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig megtisztelő ezt hallani, és mindig nagy örömmel 
jövök az Európai ügyek bizottsága elé, mert mindig azt tapasztalhatom, hogy az európai 
folyamatokkal kapcsolatban és természetesen ezen belül a magyar kormány 
álláspontjával kapcsolatban kiemelt az érdeklődés a bizottságban, és az érdeklődés nem 
formai, hanem tényleg tartalmi.  

Az európai szemeszter keretében elkészített országspecifikus ajánlások 
tervezetével kapcsolatban én is azt szeretném aláhúzni, hogy ebben az évben - és nem a 
diplomáciai udvariasság mondatja velem, és azt gondolom, hogy a bizottság és a 
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bizottság tagjai ismernek annyira, hogy nem a diplomáciai udvariaskodás mondatja 
velem - valóban minőségi változás történt olyan tekintetben, hogy a korábbi évektől 
eltérően egy érdemi, szakmai és tartalmi párbeszéd alakult ki a Bizottság munkatársai 
és a magyar hatóságok szakértői, képviselői, vezetői között a tekintetben részben az 
országjelentés megállapításaival kapcsolatban, részben pedig a szakpolitikai ajánlások 
előkészületei során, hogy melyek azok az irányok, amelyekben Magyarország, a magyar 
gazdaságpolitika egyet tud érteni, melyek az igazán súlyos, fajsúlyos kérdések, 
amelyekre a jövőben hangsúlyt érdemes fektetni. (Dr. Legény Zsolt megérkezik az 
ülésre.) 

Ennek eredményeképpen - és ez aláhúzandó - már maga az országjelentés is a 
korábbiakhoz képest sokkal kiegyensúlyozottabb volt, tehát visszatekintő módon azokat 
az eredményeket, amelyeket a magyar gazdaságpolitika 2010-től kezdődően elért a 
költségvetési egyensúly tekintetében, az államadósság csökkentésében, a bankadó 
fokozatos kivezetésében, csökkentésében, a külső sérülékenység javulásában, a 
devizahitelek forintosításában - hogy csak néhány konkrét példát említsek -, konkrétan 
és objektíven pozitívan állapítja meg, és ezt nyilván a képviselő hölgyek és urak is 
magában az eredeti dokumentumban konstatálhatták. Tehát összességében és 
általánosságban már a diagnózis, az országjelentés is sokkal pozitívabb volt, és egyrészt 
a megtett útból és az elért eredményekből következően értelemszerűen a kihívásokat is 
meg tudta fogalmazni, de ha a diagnózis jó és mindenképpen a valósághoz közelebb áll 
és közel áll, akkor valószínűleg a terápia is pontosabban határozható meg. Ebben az 
évben láttuk az első komoly és érdemi kísérletet arra, hogy ez így történt. 
Természetesen voltak részterületeket, ahol nem minden úgy sikerült teljes egészében, 
de a jelentés egészére ez elmondható. 

Számos szakmai párbeszéd zajlott le, tehát a formális bilaterális konzultációk 
mellett, amelyek Brüsszelben zajlottak le a Bizottság és a Főtitkárság képviselőivel, 
voltak szakértői szintű konzultációk is, megjegyzem, a Bizottság kezdeményezésére 
mélyreható viták, beszélgetések tudtak lezajlani, ez meg lehetőséget adott néhány olyan 
ponton, ahol egyébként, hogy mondjam, azok az ismeretek és az a tudásanyag, amely 
valószínűleg helyzeti előnyünknél fogva Magyarországon jobban rendelkezésre áll, tehát 
volt idő és tér annak megismertetésére, azon összefüggések jobb megismertetésére, 
amelyek nem szükségszerűen voltak minden esetben részleteiben ismertek Brüsszelben, 
és arra is alkalmat adtak, hogy a bizonyos intézkedések mögötti intenciókat, 
szándékokat is jobban meg tudjuk világítani. 

Ami a konkrét országspecifikus ajánlatokat illeti, az mindenképpen egy 
pozitívumnak tekintendő - és egyébként ez nemcsak Magyarországra vonatkozik -, hogy 
összességében a Bizottság ebben az évben lényegesen kisebb számú ajánlást fogalmazott 
meg. Ez miért fontos? Azt szoktuk mondani, hogy ha 15 prioritás van, akkor nincs is 
prioritás, tehát az ajánlások számánál is fontos, hogy Magyarország ebben az évben 3 
ajánlást kapott, a tavalyi évben 5 ajánlás volt, de volt olyan év, amikor 7 ajánlást 
kaptunk, amelynek a kezelése, kezelhetősége is sokkal nehezebb. De megjegyzem, hogy 
az összes tagállam, amely ajánlást kapott, ebben az évben 89 ajánlást kapott, tavaly 99 
volt, ’14-ben meg 159. Tehát úgy tűnik, hogy a Bizottságnak egy általános irányvonala, 
hogy szűkítse az ajánlások számát pontosan a prioritások jobb kezelése érdekében. 

Azt is mondta a Bizottság - és alapvetően több-kevesebb kivétellel, de a lényegét 
tekintve valósnak tűnik -, hogy minden olyan esetben, ahol vita áll fönn a tagállam és a 
Bizottság között, és ezeket más eljárásban próbálja a Bizottság a tagállammal tisztázni 
akár jogi eljárás keretében is, azok a területek ilyen értelemben kikerülnek az ajánlások 
alól, mert fölösleges duplicitást beépíteni a rendszerbe, és ez is valószínűleg szerepet 
játszott abban, hogy letisztultabbak ilyen szempontból a szakpolitikai ajánlások. 

Komoly érdemnek tekintem én azt, és talán sikernek is - és minden ilyen közös 
párbeszédnél a siker két félen áll, tehát ebben mind a két félnek nagy valószínűséggel az 
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előnyei benne vannak -, hogy ha elolvassuk az ajánlásokat és a hozzá kapcsolt 
preambuláris részt is - és ez nagyon fontos -, alapvetően szakmai típusú ajánlásokról 
van szó. Tehát több év után a mi megállapításunk és a kormány megállapítása az, hogy a 
korábban sokszor politikai felhangokkal, politikai üzenetekkel színesített ajánlások és 
preambulum most visszakerült a normális helyére, szakmai síkra, a politikai sík eltűnt, 
és szakmai keretek között szakmai párbeszéd folytatható, és megítélésünk szerint ez így 
helyes. A szemeszternek alapvetően szakmai síkon kell maradnia. (Takács Szabolcs 
Ferenc megérkezik az ülésre.) 

Amit még szeretnék megemlíteni, mielőtt rátérnék a konkrét ajánlásokra, hogy 
azért a magyar államigazgatásból, bár a Nemzetgazdasági Minisztériumot képviselem, 
ez nem azt jelenti, hogy csak a Nemzetgazdasági Minisztérium érintett, az EMMI, 
bizonyos szempontból az NFM és más szaktárcák is érintettek és aktívan részt vettek a 
magyar ajánlásokra való reakciók kidolgozásában, a magyar országtanulmány 
értékelésében, tehát ez egy széles tárcaközi munka eredménye, még akkor is, ha maga a 
szemeszter kétségkívül az NGM koordinálásával zajlik. A Miniszterelnökséget ne 
hagyjam ki ebből, ahol szintén az Európai Államtitkárság nagy szerepet játszik ebben. 

Konkrétan rátérve a javaslatokra, a fiskális javaslat - ahogy igazgató úr ezt 
korábban fölemlítette - valóban tulajdonképpen egy elméleti optimális vonalhoz képesti 
eltérést számszerűsít, természetesen előrejelzés alapján. Tehát valóban ez egy iránytű, 
amelyhez a vitorlás hajó is persze igyekszik tartani magát, de néha az egyenes vonaltól a 
szélirány miatt el-eltér. A lényeg a trendben van. 17 ország kapott egyébként a 
tagállamok közül számszerű költségvetési ajánlást, ahol úgy érezte a Bizottság a saját 
módszertana és saját technikája szerint, hogy a vitorlázás közben ennyi vagy annyi tized 
százalékkal kellene a fő irányhoz visszatérnie.  

Három ország volt azonban olyan - köztük Magyarország is -, amely még egy 
enyhítő félmondatot is kapott, hogy ez a strukturális kiigazítás nem feltétlenül 
szükséges, ezt adott esetben kisebb erőfeszítéssel is meg lehet oldani. Mi úgy ítéljük meg 
egyébként - és ez az év nagy valószínűséggel kezelhető -, hogy ami a jövő évet illeti, 
kicsit nagyobb az eltérés, 0,6 százalék, de a kormány úgy ítéli meg, hogy az a 0,6 
százalékpontos költségvetési eltérés lényegében beruházásokat, befektetéseket, olyan 
befektetéseket finanszíroz a jövő évben a javasolt költségvetési törvény szerint, amelyek 
addicionális bevételt biztosíthatnak a költségvetésnek. Ez arra kell, hogy a gazdaság 
növekedési lendületét megtartsa, adott esetben fokozza. Magyarul: az emiatt 
bekövetkező gazdasági növekedés vagy a lendületvesztés elmaradása miatt ez valójában 
nem fog létrejönni. Ez egy pici elővágás azért, hogy a gazdasági növekedés ne lassuljon 
le.  

Sokfajta előrejelzés lehetséges, de a befektetési oldalról ez meg fog térülni, és 
erre a kiigazításra nem lesz szükség. Tehát itt számszakilag nem vitatkozunk 
természetesen, mert ismerjük a Bizottság módszertanát. A Bizottság módszertana 
szerint számszakilag ez az eredmény jön ki. Mi azt állítjuk, hogy az a többletkiadás 
beruházásokat szolgál, és meg fogja teremteni azt a pluszbevételt, amivel nem fog 
létrejönni ez a 0,6 százalékos különbség. 

A másik két témakör kapcsán azt nagyon fontosnak tartjuk, és ezt nem szeretném 
kihagyni, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanság tekintetében az egy komoly siker és 
eredmény, hogy Magyarország deklaráltan, a Bizottság által is deklaráltan már nem 
tartozik a makrogazdasági egyensúlytalanságot felmutató országok közé. Ezt azért, ha 
2010-től indulunk, hogy milyen körülmények között indultunk, és hogy 2015-re hova 
jutottunk, azt gondolom, nincs is okunk ragozni, ez siker. Ez önmagában siker, jelző 
nélkül. Az fontos természetesen, hogy ezen a pályán megmaradjunk, és ez az 
egyensúlytalanság nélküli állapot tartós maradjon. 

A következő a gazdasági környezet, a beruházási környezet. Azt gondolom, hogy 
itt az igazgató úr felvázolta azt a helyzetet, ahol a kihívásokat a Bizottság megállapította. 
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Összességében mi azt gondoljuk, hogy a magyar kormány egy ideje felismerte azt, és 
tesz is azért, hogy ennek a beruházási környezetnek, ami a gazdasági növekedésnek 
persze föltétele és előföltétele a jövőt illetően, a vonzó jellege ügyében lépni kell. Itt csak 
utalok arra, hogy az adóadminisztráció modernizálása, az a fajta, ha tetszik, adózó- vagy 
ügyfélbarát adózási magatartás, aminek a jogszabályi keretei részben elkészültek, 
részben pedig előkészület alatt vannak, mind azt mutatják, hogy ezek a bürokratikus 
akadályok csökkentésére tett erőfeszítések, ami egy folyamat, tehát egyik napról a 
másikra csodákat nem lehet várni, a kormány ugyanis a tudatában van ezek kezelése 
szükségességének, ezek elkezdődtek. Egyes területeken eredményeket hoztak, más 
területeken azt várjuk, hogy a jövőben hoznak eredményeket.  

Új közbeszerzési törvény van, amelyet egyébként a Bizottság szakterületével 
intenzív konzultációk keretében sikerült végleges formájában kialakítani. Az 
elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos stratégiai dokumentum a Bizottságnak május 
elején átadásra került, tehát ilyen is van. Tehát a kormány ezeket az ügyeket lépésről 
lépésre, fokozatosan kezelni kívánja, ott, ahol ezeknek a beazonosítása egyértelműen 
megtörtént. Nagyon bízunk abban, hogy a végrehajtás kellően hatékony és gyors tud 
ahhoz lenni, hogy a magyar vállalkozások, vállalkozók tényleg élvezzék ennek a 
gyümölcseit és ez a növekedéshez hozzá tudjon adni. 

Ebben az irányokat tekintve alapvető vita nincs. Részletkérdésekben és szakmai 
kérdésekben, amivel most nem akarom önöket terhelni, természetesen nap mint nap 
vitatkozunk, pontosítunk, próbálunk elmagyarázni dolgokat, de a fő irány tekintetében 
egészen bizonyosan nincs vita.  

A harmadik ilyen terület a munkaerőpiac kérdése. Annyit elmondhatok, hogy a 
múlt héten volt a Gazdaságpolitikai bizottság ülése Brüsszelben, ahonnan én rögtön az 
OECD miniszteri értekezletére utaztam, ahol az OECD az inkluzív növekedésről beszélt 
és az igazgató úr más szavakkal, de lényegében az inkluzív növekedésről beszélt. Tehát 
magyarul arról, hogy ahol és ott gazdasági növekedés van - ez nem magyar specifikum, 
Magyarországon, az európai tagállamokban, megjegyzem: az OECD-tagállamokban -, 
hosszú távon ez akkor fog tudni jól működni, ha - idézőjelben- „inkluzív” lesz. Az 
inkluzivitás pedig azt jelenti, hogy minél több ember, munkaképes, munkakorú ember a 
munkaerőpiacon - idézőjelben - „hozzáfér”, munkához tud jutni, részt tud vállalni, bele 
tudja foglalni magát a gazdasági tevékenységbe, munkához jut, ebből jövedelme van, és 
amikor a munkán keresztül a jövedelmet megszerzi, szélesebben terül mindaz a 
hozadék, ami a gazdasági növekedésből számára van.  

Én azt gondolom, nagyon leegyszerűsítve, és elnézést az egyszerűsítésért, amikor 
a magyar kormány abba az irányba ment, hogy a munka világába kell segíteni 
visszatérni azokat, akik onnan kiszakadtak, akkor lényegében ezen inkluzív növekedés 
maggondolatát tette a magáévá. A végrehajtásban természetesen egy sor részkérdés 
lehet, amit nagyon pontosan feszíteni kell.  

De nagyon lényeges, és azt gondolom, ez egy újdonság, hogy a 
közfoglalkoztatással kapcsolatban korábban tapasztalt, ha tetszik: előítéletek vagy 
pontatlan meghatározások, vagy ha tetszik: gyanakvások kapcsán, talán sikerült ebben 
az évben a Bizottságnak megmagyarázni és elfogadtatni azt, hogy ez egy olyan, az aktív 
munkaerő-piaci politikánál tágabb területeket felölelő, és ha tetszik: előrébbmutató 
stratégiai tevékenység, ami pontosan a legsérülékenyebb munkavállalókat célozza és 
próbálja visszahozni a munka világába, különböző technikával.  

Ott, ahol egyébként szintén a kritikát kapjuk, és egyébként ebben sincs alapvető 
vita, hogy a rendszer nem elég hatékony abban a tekintetben, hogy az elsődleges 
munkaerőpiacra alacsonyabb számú munkavállalót tud átvinni, mint ami optimális 
lenne. Ezért történik évről évre a közfoglalkoztatási programnak egy kicsit az 
újraszabása, az újragondolása, kifejezetten azzal a céllal, hogy hatékonyabbá váljon. 
Tehát azt kell mondjam, hogy az ajánlás általános jellegű, és ez egy nagyon fontos elem, 
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hogy nem konkrét intézkedésekre kaptunk ajánlást. Nem azt mondja most a Bizottság, 
és elnézést kérek, mint néhány évvel korábban, hogy ilyen és ilyen intézkedéseket kell 
hozni, hanem az irányokat, a szakpolitikai irányokat szabja meg. És ebben a pillanatban 
az adott körülmények között, a hazai viszonyok ismeretében a gazdaságpolitika, én azt 
gondolom, hogy sokkal, de sokkal tartalmasabban és a körülményekhez leginkább 
alkalmazkodva eszközt tudjon hozzá rendelni.  

Tehát nem akarom most már túlragozni és az időt rabolni, ezzel csak azt 
szeretném mondani, hogy ez is olyan területté vált, ahol az álláspontok nagyon erősen 
közeledtek. Az ajánlásban megfogalmazott gondolatokkal a kormány tud azonosulni, és 
nyilván majd a végrehajtás tekintetében - a puding próbája az evés, ahogy ezt szokták 
mondani - kell a következő lépéseket megtenni, de az iránnyal alapvetően nincs vitánk. 

Két gondolatot azért engedjenek meg! Az egyik annak az igazolása, amit 
próbáltam mondani, hogy szakmai síkra terelődött ez a szemeszterpárbeszéd-folyamat, 
és a párbeszéden hangsúly van. Talán itt, a bizottság előtt is ismertettem decemberben 
azt, ami némi kifogásunk volt, amikor a növekedési jelentéssel kapcsolatban megjelent 
egy beruházási fiche, egy beruházási dokumentum, és néhány nem túl elegáns 
megjegyzést és nem megalapozott megjegyzést tartogatott Magyarországgal 
kapcsolatban.  

Itt most jelentenem kell a bizottságnak, hogy a Bizottság, meghallgatva az 
érveinket és erős kritikánkat ennek az anyagnak a minőségével és egyes 
megállapításaival kapcsolatban, néhány napon belül, még karácsony előtt, kicserélte és 
korrigálta ezt a beruházási dokumentumot. Egyébként ez is a kooperáció és a párbeszéd 
fajsúlyát jelzi. Nekem korábbi esetekről nincs tudomásom, hogy ez megtörténhetett 
volna, és ezt természetesen rögzíteni kell, hogy ez a korrekció megtörtént.  

A másik, ami inkább egy furcsaság, és erről még egymás között sem volt 
alkalmunk a Bizottsággal beszélni, hogy ennek az országjelentésnek része volt a 
társadalmi felzárkózás. Párbeszédet folytattunk, és ez a társadalmi felzárkózás egy kicsit 
kilóg a képből. A bilaterális konzultációk során számos kritika hangzott el, mi erre 
számos választ adtunk, és azt gondolom, egy viszonylag konszolidált terepre jutottunk 
legalábbis a szakmai párbeszéd során, és ehhez képest meglehetősen váratlanul ért 
bennünket a kötelezettségszegési eljárás egy olyan témakörben, ami a szemeszter 
kapcsán egyáltalán nem tűnt különleges éles, vitás kérdésnek, váratlanul, megítélésünk 
szerint megalapozatlanul, de a kötelezettségszegési eljárás elindult. Ez kilóg a képből, 
de talán, ha az összes többit ebből kiveszem, akkor a pozitív folyamat aláhúzása 
mindenképpen indokolt. Sajnos ez az utolsó intermezzo egy kicsit, hogy mondjam, 
negatívan hat a pozitív képre, de ez nem a szűken vett gazdaságpolitikai szemesztert 
érinti, de szükségesnek tartottam a bizottságot erről a tényről is tájékoztatni.  

Tisztelt Bizottság! Én nem akarom most már senki idejét rabolni. A további 
kérdésekre állok rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elöljáróban engedjék meg, hogy megjegyezzem, ami 

el is hangzott, hogy egy rendkívül pozitív tényezőnek látom, hogy a Magyarországra 
vonatkozó ajánlások száma 3-ra csökkent. Ez mutatja annak az értelmét, hogy van 
fogadókészség a Bizottság részéről, és van értelme a párbeszédnek. Ha időben az 
információk egymáshoz eljutnak, akkor időben van értelme annak, hogy pontosítsanak, 
és ezt köszönettel vesszük a Bizottság részéről, hiszen úgy látom, hogy az új Bizottság, a 
Juncker-bizottság egyfajta új politikájával a nemzeti parlamentekkel egy szorosabb 
kapcsolatot alakított ki, és ugyancsak a nemzeti kormányokkal is egy értelmes 
párbeszédet folytat. Ennek mindenféleképpen látjuk az eredményét, és köszönet a 
pénzügyi kormányzatnak, aki fogadókész a kritikákra és időben el tudja küldeni a 
véleményét, a szakmai álláspontját. Lám, itt az eredménye, hogy az értelmes 
párbeszédnek van eredménye a mi esetünkben is, és ezt jó hallani.  



13 

Az elmúlt hat év országjelentéseit olvasván nem mindig ilyen volt a kapcsolat a 
Bizottság és a kormány között. Ez is mutatja azt, hogy egy csónakban evezünk, ahol, 
ahogyan államtitkár úr mondta, a Bizottság feladata, hogy az iránytűt kitegye, mi pedig 
evezzünk rendesen abba az irányba, de az evezők csapásgyorsaságát azért mégiscsak mi 
határozzuk meg, és nem a Bizottság. De ebből is látszik, hogy bizottságunk, az Európai 
ügyek bizottsága egyfajta katalizátorként működve, a magunk részét hozzátéve 
hozzájárult ahhoz, hogy ez a jelentés így alakuljon.  

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát. Kinek van kérdése, véleménye? (Jelzésre:) 
Elsőként Bana alelnök úré a szó. 

Kérdések, vélemények, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Képviseletvezető Úr! Igazgató Úr! Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítéseket a hozzánk eljuttatott anyagokhoz és 
háttéranyagokhoz. Esett szó mindannyiuk részéről az új közbeszerzési törvényről és 
összességében a közbeszerzések kérdésköréről. Az ajánlásban is olvashattuk, hogy 
hazánkban továbbra is magas a korrupció kockázata, ezt a Jobbik is hasonlóan látja, és 
az elmúlt időszakban akár az európai uniós források felhasználásáról szóló vitanapon, 
akár az offshore vitanapon is kifejtettük ezzel kapcsolatos álláspontunkat. Elsősorban 
államtitkár urat kérdezném, hogy milyen erőfeszítéseket kíván tenni a kormány annak 
érdekében, hogy a jövőben ez másként legyen, hiszen valóban az ajánlások száma a 
korábbiakhoz képest csökkent, de ez a terület minden évben megjelenik, és én azt 
gondolom, hogy kellő megalapozottsággal jelenik meg, tehát ezen a téren van még 
teendője bőven a kormánynak. Ezért is kérdeznék rá elsősorban erre. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Firtl Mátyás képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tulajdonképpen nem 

kérdést szeretnék feltenni, hanem egy véleményt megfogalmazni mint az Európai ügyek 
bizottságának nagyon régi tagja. A vélemény az, hogy számomra nagyon fontos volt, 
hogy a kirendeltségvezető úr úgy kezdte a mondandóját, hogy a nemzeti parlamentek 
szerepének a növelése a cél. Utána elhangzott az a mondat, ami újszerű, nagyon fontos, 
és ezért szeretném újra hangsúlyozni: növeli az európai intézményrendszer legitimitását 
is a jövőben. Ez nagyon fontos, hogy valóban az önök részéről is ez pontosan ki van 
mondva.  

Mi a végeken végül is mindig azt szoktuk megtapasztalni, hogy az Európai 
Unióval szemben van egyfajta pesszimizmus, egy legitimációcsökkentés, ezért fontos, 
hogy ha önök ezt kijelentik és ebből fakadóan - ahogy igazgató úr és államtitkár úr 
fogalmazott - gyakorlatilag összhangban vannak a megfogalmazásokkal is, ha egy 
megközelítő álláspont van, legitimációnövelő álláspont van a nemzeti parlamentek felé 
is, a kormányok felé is, akkor lám, lám az az eredmény, amit én itt észrevettem; igazgató 
úr csak bólogatott, államtitkár úr is csak bólogatott, amikor a felvetéseket, illetve a 
pontokat tárgyaltuk. Tehát ez számomra egy nagyon fontos megközelítés volt, ahogy 
elnök úr megkezdte ez a mai bizottsági ülést. Ez a véleményem.  

A további részletek, és ahogy a kormány álláspontja is tükröződik az önök 
véleményében, gyakorlatilag, ha nem is teljes mértékben, de összhangban van, mi is 
azon a véleményem vagyunk, ahogy államtitkár úr megfogalmazta: bízunk benne, hogy 
a beruházásösztönzés majd meghozza azt az eredményt, hogy végül is, ami az önök 
számításai szerint a 0,6 százalék, ami kritikaként jelenik meg, valóban el fog tűnni. De 
az önök részéről ez valóban egy számítási rendszer, ez meg a bizodalom része. Nekem ez 
tűnt fel a mai meghallgatás során. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ha több kérdés nincs, engedjenek 

meg rövid, apró kérdéseket. Ahogy említette Székely István Pál igazgató úr is, a 
Bizottságban 9 országért felel. Szeretném megkérdezni, hogy a régió országait tekintve 
milyen párhuzamok és milyen különbségek mutatkoznak vagy körvonalazódnak 
Magyarország és ezen többi tagállam között. Vannak-e előforduló, olyan ajánlások, amit 
szinte mind a 8 említett országban megtesznek?  

Azt is szeretném megkérdezni, hogy az adókkal kapcsolatban megfogalmazott 
ajánlásában a Bizottság mennyire vette figyelembe, hogy a bankadó az év elejétől 
mintegy a korábbi felére csökkent, és 2017-től tovább mérséklődik. Jelentett-e ez 
pozitívumot a Bizottság jelentésében?  

És végül szeretném megkérdezni, hogy milyen hatással volt a kétoldalú 
tárgyalásokra az a tényező, hogy a konvergenciaprogram és a nemzeti reformprogram 
elkészítésével szinte párhuzamosan történt a 2017. évi költségvetés törvényjavaslatának 
a kidolgozása és tárgyalása.  

Ha nincs több kérdés, visszaadom a szót. Tessék parancsolni! 

Dr. Székely István Pál válaszai 

DR. SZÉKELY ISTVÁN PÁL, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatóságának Igazgatója: Először is köszönöm szépen az egymásrautaltság és az 
„együtt leszünk sikeresek, vagy együtt nem leszünk sikeresek” üzenetet, mert ez nagyon 
fontos. Egy hajóban evezünk. Én 9 országgal foglalkozom. Az elmúlt hat évben néhány 
olyan országgal is foglalkoztam, amelyek tényleg a padlón voltak, tehát tényleg nagyon-
nagyon nehéz helyzetben. Azt nehéz megmondani, hogy mitől lesz valami sikeres, de 
egy biztos: ha az ország nem akarja megfogadni az ajánlást, akkor biztos nem lesz 
sikeres. Tehát ilyen értelemben ezt a leckét én személy szerint megtanultam és 
igyekszem érvényesíteni.  

A konkrét kérdésekkel kapcsolatban először a bankadóra szeretnék reagálni. Ezt 
részletesen tárgyalja a jelentés, és kifejezetten pozitív és előremutató lépésnek tekinti, 
és az ajánlás igazából arra vonatkozik, hogy amennyiben ez a kormányzat 
elképzeléseibe is belefér, a többi területen is hasonló irányú mozgás; természetesen 
megértjük, hogy ebből van bevétel, a bevételt meg nem nagyon könnyű feladni, tehát itt 
azért nehéz döntésekről van szó. A tankönyvekben vannak jó adók, de senki nem örül 
annak, ha valahol másutt veszik be, tehát ezek nehéz választások, ezeket mi értjük. 

A cél itt alapvetően az - ahogy ezt már megbeszéltük -, hogy segítsük azt a 
környezetet, ahol többet lehet beruházni, akárki is ruház be, sőt, első helyen mindig az 
adott országból jövő vállalkozók ruháznak be, tehát ilyen értelemben az a fontos, hogy 
valaki megteremtse annak a lehetőségét, hogy új munkahelyek létesüljenek, illetve, 
hogy az adott munkahelyeken nagyobb hozzáadott értékeket tudjanak termelni, mert ez 
az alapja annak, hogy jobb fizetéseket lehessen az embereknek adni, jobb 
életkörülményeket tudjanak biztosítani, és a kormányzatnak is magasabb bevételt 
sikerüljön elérni. Tehát ilyen értelemben ez egyértelműen ott van és meg van említve.  

A 2017-es költségvetési törvény. Mi nagyon örülünk annak, hogy a költségvetési 
folyamat előrehozza ezeket a döntéseket, mert ez segíti a párbeszédet, ez segíti azt, hogy 
időben is jól meg tudjuk beszélni. A mi előrejelzésünkben ez még éppen nincs benne, 
mert ez pont néhány nappal utána jelent meg, mint ahogy ez volt.  

Abban teljesen egyetértek a helyettes államtitkár úrral, hogy ezek előrejelzések, 
és előre jelezni a valóságot nagyon-nagyon nehéz. Az első negyedév megmutatta, hogy 
mennyire nehéz előre jelezni, mert itt olyan folyamatok zajlanak le, amiknek a hatását 
nagyon nehéz jelezni. Tehát ilyen értelemben megvan a mi részünkről az óvatosság, és 
értjük azt, hogy nem tudjuk pontosan; jelzem azt, hogy előrejelzésen alapuló 
eredményen semmilyen olyan eljárás nincs, aminek jogkövetkezménye vagy hátrányos 
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következménye lenne az országra, azok inkább az ajánlásokban jelennek meg. Az összes 
olyan eljárás, aminek valamilyen következménye van, mindig megállapított, verifikált 
adatok alapján van, tehát visszatekintően. A 2015-ös végleges eredményekre 
vonatkozóan ilyen eljárás nem indult, tehát én azt gondolom, a Bizottság ragaszkodik 
ahhoz, hogy tények alapján döntünk, de ugyanakkor az előrejelzés alapján próbálunk 
irányt mutatni.  

Megemlíteném itt azt is, ahogy említettem, hogy az eltérések egy része abból 
ered, hogy hogyan értelmezzük például a bevételi tényezőket. Itt pontosan a 
földeladásból jelentős bevétel az, ami a strukturális egyenleget olyan értelemben 
mozgatja, hogy nem a tényleges hiány változik, hanem ahogy azt látjuk. A stabilitási 
növekedési paktumban vannak definíciók, jogi definíciók, amik alapján ezeket a 
számokat kiszámoljuk. Ezt nem mi határoztuk meg, a tagállamok döntöttek így, mi csak 
végrehajtjuk.  

Jelzem azt, lehet, hogy itt arra is szükség lenne, hogy a magyar kormány vagy a 
hasonló szituációban lévő országok, nevezetesen azok, amelyek nagy mennyiségben 
kapnak európai uniós pénzeket, ezeket a sajátosságokat a különböző bizottságokban 
jobban előhoznák, mert lehet, hogy ezt a szabályrendszerben is jobban lehet 
érvényesíteni. Mert itt az történik, hogy a különböző ilyen európai uniós pénzekre 
vonatkozó költségvetési ciklusok közötti váltás során nagyon jelentős átmeneti 
változások vannak. Tehát 2015-ben nagyon komoly összegek jöttek be az országba, 
nagyon sok program valósult meg, mert ez volt az utolsó év, amikor ezt a pénz lehetett 
használni. A következő évben az új programok lassabban indulnak el, tehát van egy 
természetes lelassulás. Ez nem magyar sajátosság, ez minden országban így van. 
Magyarország annyi tekintetben sajátos, hogy az egyik legnagyobb nettó élvezője 
ezeknek a pénzeknek, tehát nagyobb a hatás, de ugyanígy megvan. Ugyanígy például 
Lengyelországban az első negyedévben hasonlóan egy jelentős lelassulás történt, több 
tekintetben hasonló okokból, ugyanis ők se tudtak azonnal átállni az új programozási 
költségvetési ciklusra. Tehát ilyen értelemben, én azt gondolom, hogy lehet, hogy ezek 
az országok, ha egymás között ezt megbeszélnék és képviselnék a bizottságokban, lehet, 
hogy ezt jobban lehetne érvényesíteni a szabályrendszerben. 

Általában én azt gondolom, hogyha a régióra tekintünk, az egy nagyon hasznos és 
konstruktív módja annak, hogy tudjuk, hogy egy ország relatíve hogy áll a többiekhez 
képest, azon egyszerű oknál fogva, mert valószínűleg nincsen természetes oka annak, 
hogy mit tudom én, Lengyelország vagy Magyarország között lényeges különbségek 
legyenek, hasonló adottságokkal, hasonló történelemmel, hasonló gazdaságszerkezettel 
bírunk. A lengyel gazdaság nagyon sikeres volt a válság alatt több okból is, tehát ha úgy 
tetszik, ez az összehasonlítás, és ezt többször megbeszéltük, a jelentésben is benne van, 
hogy amikor Magyarországot a visegrádi négyekhez hasonlítjuk, akkor azért azt is látni 
kell, hogy abból a visegrádi négyből kettő az Európai Unió három legjobban teljesítő 
országa közé tartozik. Ez nevezetesen Lengyelország és Szlovákia.  

Tehát ilyen értelemben ez egy természetes összehasonlítás számunkra, de azért 
itt a bajnokokkal hasonlítjuk össze magunkat, tehát ezt is látni kell. Ha Szlovéniát is 
odatesszük vagy más országokat is, akkor egy kicsit reálisabban látjuk azt, hogy a 
magyar teljesítmény hogyan alakul. Én azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben, ahogy 
az angol mondja, ez a víz a híd alatt már elment. Nekünk az a fontos, hogy előretekintve 
innen hova tudunk menni, és én azt gondolom, hogy e tekintetben azok a legfontosabb 
dolgok, amiket a helyettes államtitkár úr is megemlített, nevezetesen a beruházási 
környezet, illetve a munkaerőpiacon annak a segítése, hogy azt a fajta munkaerő-
kínálatot, amit a gazdaság szereplői alkalmazni tudnak és szeretnének, vagy ahol 
keresletnövekedés van, azt meg tudjuk teremteni.  

Itt megemlíteném, hogy e tekintetben az oktatással, az oktatási rendszerrel való 
együtthatás, nemcsak az, amit klasszikusan oktatásnak hívunk, tehát a fiatal emberek 
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képzése, hanem az életcikluson keresztül való oktatás, illetve az aktív munkaerő-piaci 
instrumokon keresztül az átképzés, az újraképzés, a képességek javítása az, ami nagyon 
sokat segíthet.  

Az elnök úr kérdezte, hogy a többi országgal hogyan állunk. Én azt mondom, az 
egész régióra jellemző az, hogy elértünk egy bizonyos pontot, ahol a feldolgozóipari 
beruházások vonzása nagyon erőteljesen megjelent. Az európai autóiparnak egy nagyon 
jelentős része a Dél-Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, ebbe az arany 
háromszögbe összpontosul. Óriási termelőkapacitások épültek ki az összes ezt támogató 
iparágban is, tehát ilyen értelemben ez egy óriási eredmény. De valahol egy kicsit már 
eljutottunk oda, hogy most már arra lenne szükség, hogy ezeknek a régióknak saját 
sikeres vállalataik legyenek, amelyek az értéktermelésnek egy sokkal nagyobb részét 
tudják otthon tartani, illetve külföldről hazahozni. Tehát nemzetközileg, európailag 
vagy régiósan a sikeres vállalkozások kialakítása is fontos, illetve annak az elősegítése, 
hogy a nagyon gyors strukturális változásokban, amik a világgazdaságban lezajlanak, 
Magyarország sikeresen tudjon részt venni, mert aki ebben nem lesz sikeres, az sajnos 
folyamatosan vissza fog maradni. Itt azért látunk példákat. Hozzám nemcsak a régióból 
tartoznak országok vagy Keletről, hanem Délről is, meg Nyugatról is. Például 
Olaszország esetében látjuk azt, hogy ha egy ország nem tud lépést tartani azzal a 
régióval vagy azzal a csoporttal, ahova ő a jövedelemszintje szerint tartozik, akkor szép 
lassan visszafele megy. Tehát Olaszország relatív jövedelme a hasonló típusú 
országokhoz képest több, mint 20 éve folyamatosan csökken. Tehát nemcsak 
Olaszországé, de ez az én országom, tehát ennek a részleteit tudom. 

Nagyon fontos az, hogy lépést tudjunk tartani, és ez az egész régióra igaz, például 
a legsikeresebb országokra is. Azt hiszem, itt a hazai vállalati növekedés elősegítése, 
hogy a hazai vállalatok európai és nemzetközi színtéren eredményesen tudnak 
teljesíteni, és meg tudják csinálni azt, amit a német vállalatok vagy a sikeresebb 
vállalatok csináltak, hogy egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű részt tartják az 
országban és helyezik ki máshova a termelésüket, tehát a globalizációban már részt 
tudnak venni. Tehát ha úgy tetszik: a globalizáció pozitív hatását tudnánk mi a magunk 
számára elérhetővé tenni, és nem azon keseregni, hogy más hogyan viszi el ezt a 
hasznot. De ehhez az kell, hogy egyrészt jól képzett fiatalok legyenek, másrészt meg 
kialakuljon annak az intézményrendszere, pénzügyi, finanszírozási és egyáltalán 
kulturális közege, hogy sikeres vállalkozások kialakuljanak, növekedjenek és azután 
nemzetközileg is sikeresek legyenek.  

Tehát ilyen értelemben nagyon hasonlóak a trendek. Vannak országok, amelyek 
sikeresebbek. Például a lengyel siker egyik nagyon fontos része, hogy kialakult egy 
nagyon erőse hazai közép-nagyvállalkozói réteg és inkább közép-vállalkozói réteg. 
Sikerült átmenniük ezeken a különböző fázisokon, és sikerült nekik egy nagyon 
versenyképes vállalkozói réteget kialakítani, például a fafeldolgozás, a bútoripar, a 
fémfeldolgozás területén, tehát nagyon fontos területeken. Remélem, hogy 
megválaszoltam az összes olyan kérdést, ami hozzám tartozik, de ha nem, akkor kérem, 
jelezzék. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, igazgató úr. És akkor megadom a szót az államtitkár 

úrnak. Kérem, hogy röviden foglalja össze a válaszát! 

Balogh László válaszai  

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány rövid válasz azokra a kérdésekre, amik itt 
elhangzottak, és akkor én visszafelé kezdeném.  

Azt gondolom, hogy a konvergenciaprogram és a költségvetés együttmozgása azt 
a stabilitást adja a konvergenciaprogramnak, hogy valós, a kormány által szándékolt és 
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a parlament elé beterjesztett költségvetési, fiskális, növekedési, adósságcsökkentési 
vonal mellett fogalmazódik meg a konvergencia. Emlékszünk arra, amikor csak ősszel 
volt költségvetés, és a hat hónap alatt, amíg a költségvetés a parlament elé bekerült és a 
konvergenciaprogram elkészült, a világban is, itthon is történtek olyan változások, 
amelyek a legjobb szándék mellett is valamifajta eltérőséget eredményeztek. 

Itt egy kulcsszó van, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, ez már tavaly is bevált, 
reményeink szerint idén is beválik, amit a Bizottság régen úgy fogalmazott meg, hogy 
predictability, tehát a kiszámíthatóság, a stabil kiszámíthatóság. Én azt gondolom, hogy 
ez pontosan azoknak, akik számára fontos, hogy a magyar gazdaság perspektívái hogy 
néznek ki, tehát a vállalkozások számára, a befektetők számára egy előreláthatóságot, 
kiszámíthatóságot teremt, és indirekt módon ez is annak az üzleti környezetnek egyfajta 
fontos javítása lehet, amelyről egyébként más kontextusban az ajánlások között van szó.  

Tehát a technikán kívül, hogy ez hat hónappal hamarabb készül, egy nagyon 
fontos gazdaságpolitikai üzenete is van a dolognak, és azt gondolom, a kormány azért 
döntött a tavalyi első alkalom után úgy, hogy idén is ezt a példát követi, mert ez az 
üzenet pozitív hatásokat váltott ki, és az üzleti szférából nagyon jó visszaigazolást nyert. 
Egyébként megjegyzem, hogy ezt a nemzetközi szervezetek mindegyike nagyon 
pozitívan értékelte, és nem tipikus eszköz. Nagyon kevés ország van azon országok 
között, ahol a pénzügyi év januártól decemberig tart, amelyek ilyen, mondjuk, bátran, 
de mégis előrelátó módon egy korai szakaszban képesek és hajlandók a költségvetést 
megtervezni, tehát ebben Magyarország mindenképpen az úttörők között van.  

A másik a bankadó és az adó környéke. Csak azért, hogy ne mindig az összhang 
legyen, van egy pici vitánk - nem nagy, de egy pici vitánk - itt a Bizottsággal a szektorális 
adókat illetően. Mi a szektorális adónak két típusát látjuk, azokat a szektorális adókat - 
és ilyen a bankadó -, amik közvetlenül a szektor vállalatait kvázi társasági adóként 
sújtják vagy egy extra társasági adóként sújtják, és azokat, amelyek forgalmi típusú 
adók, mondjuk, a telekomadó, tehát a távközlési típusú adók, ahol a forgalomra rakódik 
egy nagyon pici kis összeg, vagy a pénzügyi tranzakciós illeték néhány ezrelékben 
kifejezhető összeg, amely forgalomfüggő, ezért nagyon széles a bázisa és nagyon pici a 
mértéke. Ezért nem nagyon torzítja vagy nem torzítja azt a szektort. Mi ezt a 
különbséget szeretjük megtenni. A Bizottság a saját módszertanában kevéssé tesz 
különbséget a kettő között, és mi is azt gondoljuk - és itt azért egyetértés van a 
Bizottsággal -, hogy a társasági típusú direktadó jobban torzít.  

Éppen ezért a bankadó csökkentése, mivel a pénzügyi közvetítőrendszernek 
egyrészt a működőképességét, profittermelő képességét, de hozzáteszem, ami a 
növekedés szempontjából nagyon fontos, a hitelkihelyezési képességét és hajlandóságát 
növelnie kell, ezért a bankadó, egyébként ez teljen rendben lévő módon, megjelenik az 
országjelentésben. Azt is mondanom kell - és ezt a Bizottság is lényegében elfogadta 
egymás közötti szakmai vitánkban -, hogy az a szektorális adó, ami a társasági adókat 
illeti, az a szektorális típusú adó, ami forgalmiadó-típusú, ha ezeknek az együttes 
összegét akár százalékban, akár abszolút összegben nézzük, hogy ez mennyi volt ’13-
ban, mennyi volt ’15-ben vagy mennyi lesz 2016-ban, itt egy fokozatos és folyamatos 
csökkenés látható. Az úgynevezett és kritikusan torzítónak mondott szektorális adók 
súlya így is fokozatosan a gazdaságban csökken, és azért ez egy olyan fontos elem, amit 
részben szép lassan ki lehet nőni, részben pedig a bankadó tekintetében vagy máshol 
ezek csökkenthetőek, a súlyuk csökkenthető.  

A régiók és párhuzamosságok. Talán csak Magyarországról beszéltünk, és néhány 
régiós országot említettünk, de az is nagyon érdekes volt, én most végigültem egy 
kétnapos vitát a Gazdaságpolitikai bizottsággal Brüsszelben, ahol lényegében minden 
tagállam, amelyek országspecifikus ajánlást kaptak, vitáját végig tudtam hallgatni. Hogy 
mondjam? Magyarország messze nem a legtöbb kritikával illetett ország volt vagy a 
legtöbb kritikus megjegyzéssel illetett ország volt, és arról nem szoktunk beszélni, hogy 
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mi az, amiről nem is esik szó se az országjelentésben, sem az ajánlásokban, de számos - 
tehát nem egy, nem kettő, hanem több - olyan ország volt, ahol például a nyugdíjreform 
kapcsán, a nyugdíjkorhatár kapcsán, a munkaerőpiaci rugalmatlanságuk kapcsán 
nagyon kritikus megjegyzéseket és ajánlásokat kaptak. Magyarországnak ezekkel már 
nem kellett foglalkoznia azért, mert itt ezek a lépések már sokkal korábban 
megtörténtek.  

Tehát azokról most nem beszélünk, amik - idézőjelben és elnézést az egyszerű 
megfogalmazásért - ki vannak pipálva, mert a mi esetünkben ezek már rég 
megtörténtek. Számos országnak alapvető, súlyos politikai problémája van azzal, hogy a 
nyugdíjkorhatárt felemelje, ráadásul olyan szektorokban, ahol történelmi okokból 
alacsony, például mozdonyvezetők, akik még gőzmozdonyt vezettek, és egészségügyi 
okokból értelemszerűen 70 vagy 50 évvel ezelőtt korábban mehettek nyugdíjba, ma 300 
kilométeres, légkondicionált vonatokat vezetnek, de ugyanazt az elbánást igénylik. Ez 
politikailag borzasztóan nehéz. De vannak országok, amelyek ezzel küzdenek, és ilyen 
ajánlásokat kapnak.  

Tehát csak viszonyítani akartam, hogy Magyarország meggyőződésem szerint 
biztos, hogy abba az első egyharmadban volt, és remélem, nem túlzás - a Bizottság 
képviselői kijavítanak, ha nem így van -, biztos, hogy abban az első egyharmadban volt, 
amelyek kaptak kritikákat értelemszerűen, de ezek a normális gazdaságpolitikával meg 
működéssel, meg a kihívásokkal arányosak, de abban az egyharmadban volt, akik talán 
a legkevesebb és a legkevésbé kritikus megjegyzéseket és ajánlásokat kapták. Azt 
hiszem, ez egy nagyon fontos viszonyítási alap, és nem itt tartottunk 2013-ban vagy ’14-
ben. Ez is egy nagyon fontos jelzése annak, hogy reális, objektívebb alapra sikerült 
magunkat helyezni. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kihívások. Értelemszerűen 
vannak. 

Végül: igazgató úr még egyszer megemlítette a munkaerőpiac és szolgáltatási 
szektor környékét. Itt tényleg azt hiszem, hogy két lényeges terület van. A 
gyűjtőfogalom ezen a téren az, hogy a termelékenység növekedése. És ehhez mi kell? Az 
egyik oldalon az, hogy a munkaerőpiacról minél többen jussanak munkához, ráadásul 
értékes munkához, harmadrészt pedig, ha az életciklusban egy olyan helyzet következik 
be, hogy egy bizonyos szakma elavulttá válik, nincs már rá szükség, robotok váltják ki, 
akkor akár 30-40 évesen is ezek a munkavállalók olyan átképzést tudjanak kapni, amely 
egy korszerűbb, modernebb, a kor kihívásainak megfelelő tudással, képzettséggel látja 
el őket, hogy újra munkapadra tudjanak állni, még akkor is, ha az ő eredeti szakmája 
már nem annyira piacképes és nem használható. Ez pedig semmi más, mint 
termelékenység, egy picit más, nem is szinonima, de hasonló kontextusban a 
versenyképesség. És mi az, ami az ország előtt nem kihívás és tényleg közös célunk? 
Hogy a versenyképesség és a termelékenység ebben az országban fokozatosan nőjön. 
Minden, ami ezt a cél szolgálja, bármelyik irányból is jön, azt gondolom, közös érdek és 
nemzeti érdek is, és ebbe az irányba érdemes dolgoznunk.  

Közbeszerzés. Új törvényünk van. Önmagában ennek az új törvénynek a 
megalkotása, megszületése elég sokáig tartott, nagyon alapos konzultációk zajlottak a 
Bizottság és az érintett magyar szakértők között, bár jómagam nem vagyok 
közbeszerzési szakértő. Az volt a deklarált cél, hogy lehetőség szerint az új magyar 
közbeszerzési törvény minden tekintetben feleljen meg a vonatkozó EU-direktíváknak 
és -előírásoknak. Természetesen ez nem túl régen lépett életbe, a közbeszerzések 
időigényét ismerjük, tehát én azt gondolom, maguk a közbeszerzési folyamatok és 
azoknak a monitorizálása és a mérése lesz a válasz; és talán még korán van, mert hisz 
éppen június elejét írunk, a hatálybalépéstől számítva még korán van, de az év második 
felében egész biztosan választ fog adni, hogy igen, ez egy jobb törvény, nagyobb 
lehetőségeket teremt, talán kevesebb kritikát fog szülni.  
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Biztos vagyok benne, hogy az a hosszú előkészítő munka, ami ezt a törvényt 
előkészítette, sikerre fog vezetni, és hozzáteszem, hogy ennek van egy olyan lépése, hogy 
az elektronikus közbeszerzést indítsuk el. Ez a szándék adott, ez a politikai akarat, 
kormányzati akarat megvan, ezzel kapcsolatban egy stratégiai anyag elkészült, ennek a 
kiértékelése a Bizottságnál zajlik. Itt nyilván meg fogjuk várni a Bizottság érveit, de az 
elektronikus közbeszerzés önmagában is a nyilvánosságot, a transzparenciát, a versenyt 
fokozni fogja. Tehát nekem meggyőződésem, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
korábbi kritikák egy jelentős része kezelhető lesz, csak várjuk meg azt a kevés időt, 
amikor az első mérhető eredmények megszületnek ezen a téren. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Elhallgatnánk az államtitkár urat reggelig. 

Köszönjük a korrekt válaszokat. Még egyszer szeretném megköszönni Zupkó Gábor 
nagykövet úrnak és Székely István Pál igazgató úrnak a részvételt. Kérem az igazgató 
urat, a Bizottság felé vigye el az Európai ügyek bizottsága jó hírét. Jelentem, hogy 
immáron az ötödik biztossal találkoztunk az elmúlt év során, ez egy jó együttműködést 
jelent a továbbiakra nézve is, és majd várjuk a Bizottság reakcióját. Én bízom benne, 
hogy az Európai Bizottság futballszerető bizottság, és mi szeretnék a nemzeti 
parlamentekkel immáron másodszorra sárga lapot küldeni, nem kevesebb dologban, 
mint a Dublin III. reformmal kapcsolatban, a Bizottság állásfoglalása kapcsán. 
Valószínűleg éppen a holnapi napon lesz ennek a vitája, amit a bizottságunkból én 
fogok előterjeszteni. Tehát erre is várjuk a reakciót. Azt szokták mondani, hogy: a 
puding próbája az evés. Lássuk, hogy az új Bizottság mennyire hatékony és fogékony a 
nemzeti parlamentekkel szemben. És végül az államtitkár úrnak is köszönjük a szokásos 
szakmai beszámolóját.  

Tisztelt Bizottság! Még egyszer köszönöm a jelenlévőknek a részvételt. Az első 
napirendi pontot befejeztük, kitárgyaltuk, és majd továbbra is várjuk az igazgató urat is 
az elkövetkező időszakban. Külön köszönöm még egyszer, hogy Brüsszelből hazajött 
miattunk. 

Tisztelt Bizottság! Egyetlen perc technikai szünetet rendelek el. Kérem, ne 
menjen el senki! (Rövid szünet. - A meghívottak elhagyják a termet. - Takács Szabolcs 
Ferenc helyet foglal a meghívottak részére fenntartott asztalnál.) 

Tájékoztató aktuális európai uniós kérdésekről 

Az elnök felvezetője 

Folytatjuk bizottsági ülésünket. A második napirendi pont így hangzik: 
tájékoztató aktuális európai uniós kérdésekről. Ezúton köszöntöm Takács Szabolcs 
Ferencet, a Miniszterelnökség államtitkárát, azt is mondhatnám, hogy bizottságunk 
tiszteletbeli tagját. Itt szeretném megköszönni az államtitkár úrnak azt az 
együttműködést, amit az elmúlt év során tapasztaltam, hiszen bizottságunk különösen a 
COSAC-ülések kapcsán került olyan helyzetbe, amikor megfelelő információkra volt 
szükségünk, és az államtitkár úr reggel 6-tól másnap reggel 6-ig a rendelkezésünkre állt. 
Ezt külön köszönöm, hiszen bizottságunk így lehet sikeres a COSAC-üléseken, ha 
megfelelő információkhoz jutunk az adott pillanatban, legyenek azok kormányzati 
információk. 

Tisztelt Bizottság! A holland EU-elnökség utolsó heteiben járunk. A legutóbbi 
Általános Ügyek Tanácsa nemcsak a június végi Európai Tanács ülésével, de a 
jogállamiság párbeszéd kérdéskörével is foglalkozott. E hétvégén pedig közismerten 
elkezdődik a COSAC plenáris ülése Hágában, amelyen bizottságunk delegációja is részt 
vesz, és izgalommal várjuk az előterjesztéseket és hogy a vitában részt tudjunk venni. 

A COSAC ülésen nemcsak a nemzeti parlamentek szerepéről, de például a 
migrációs kihívásokról vagy éppen a jogállamiság kérdéseiről is szó lesz. Tehát én úgy 
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érzem, hogy bőven találtunk arra indokot, hogy az államtitkár úrtól egy konkrét 
tájékoztatót kérjünk. Kérem, hogy röviden foglalja össze, és ha kérdések maradnak, 
akkor feltesszük, összegyűjtjük őket, de az államtitkár úr általában olyan kimerítően 
szokott előadni, hogy kérdés nem marad bennünk. Tessék parancsolni! 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és köszönöm szépen a 
meghívásukat, mint mindig. Arra kaptam felkérést, hogy az aktuális európai uniós 
ügyekről beszéljek.  

Mielőtt a részletekbe belemennék, azt gondolom, jelenleg leginkább talán az 
jellemzi az európai uniós terepet, hogy egy kivárás van, és a kivárás oka mindannyiunk 
számára ismert: a június 23-ai nagy-britanniai népszavazás az európai uniós tagságról. 
Mind a Bizottság, mind az aktuális elnökség több dosszié tekintetében, azt gondolom, 
logikusan kivár azzal, hogy a britek hogyan fognak dönteni, és kell-e számolni Nagy-
Britanniával az elkövetkező időszakban, mint az Európai Unió tagjával. Ez 
nyilvánvalóan perdöntő kérdés, tehát azért mondtam, hogy logikus, hogy kivár, mert 
számos dosszié tekintetében értelmetlen most javaslatot benyújtani, de vannak persze 
kivételek, hiszen az élet azért mindig felülírja a terveket.  

De amit mondtam az elején, azt erősíti az is, hogy például a július 1-jétől tanácsi 
elnök Szlovákia sem mutatta be még a 2016. második félévi elnökségi terveit, hiszen ez 
is szoros összefüggésben lesz majd a brit választások kérdésével. Ebből az okból 
kifolyólag halasztották el egyébként az Európai Unió tagállamainak kormányfői 
csúcstalálkozóját, az Európai Tanács-ülést. Általában csütörtöki-pénteki napokon 
szokták tartani; most június 28-29-én kerül majd erre sor, egy keddi és egy szerdai 
napon. Illetve az Általános Ügyek Tanácsa, amelyik ezt előkészíti, egy keddi napról 
szintén átkerült egy pénteki napra, június 24-ére.  

Tehát pillanatnyilag kivárás van, és mindenki azt figyeli, hogy Londonban mi fog 
történni. Erről túl sokat nem beszélnék, egyrészt azt hiszem, ezt már sokszor 
átbeszéltük. A magyar kormány álláspontja az, hogy mindenekelőtt a brit választók 
bölcsességére bízzuk, hogy hogyan döntenek.  

A 2. pont viszont az, hogy szeretnénk, ha Nagy-Britanniában a bennmaradást 
támogatók lennének többségben. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió, az európai 
integráció globális versenyképességét, az integráció eredményeit jobban meg tudjuk 
őrizni, ha a britek EU-tagok maradnak. Illetve ezzel párhuzamosan Magyarország 
gyakorlatilag a brit reformcsomag 90 százalékát, azt gondolom, maradéktalanul tudja 
támogatni. A közép-európai országok, miután egy kampányidőszakban nyilván nem 
nagyon minősítjük ezt és tartózkodunk attól, hogy beleavatkozzunk a belpolitikai 
vitákba, az álláspontunkat világossá tettük, és a rugalmasságunkat akkor mutattuk meg, 
amikor a 2016 februári EiT előtt együttműködőek tudtunk lenni azzal a brit 
kormányfővel, aki egyébként a bennmaradás mellett kampányol. A brit szociális 
ellátórendszer reformjához rugalmasan tudtunk hozzáállni úgy, hogy egyébként 
megőriztük azt, ami az állampolgáraink számára a legfontosabb, hogy a négy 
alapszabadság, ezen belül a személyek, illetve a vállalkozások, a munkavállalás 
szabadsága megmaradt, és azok a módosítások, amiket elfogadtunk februárban, azt 
gondolom, hogy arányosak és reálisak voltak. 

Ezzel együtt persze vannak olyan témák, amelyek nem várattattak magukra, ilyen 
például a migrációs válság kezelése, hiszen látjuk, hogy többek között a jó idő 
változásával ismét nagyon felélénkült a közép-mediterrán vagy a földközi-tengeri 
útvonal. Olaszországba naponta körülbelül 2000-3000-en kelnek útra. Azt is látjuk, 
hogy nap mint nap újra emberi tragédiák sorozatát kell mindannyiunknak látnunk, 
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illetve az elszenvedőknek elszenvedniük, tehát itt nyilvánvalóan nem tudunk várni a 
június végi brit szavazásig.  

Az olasz kormányfő, nyilvánvalóan az ország kitettsége miatt, egy konkrét 
javaslatcsomaggal állt elő április elején, amikor is az Európai Bizottság megjelentette a 
legutóbbi javaslatcsomagját. Ez az úgynevezett migrációs compact, migrációs szerződés 
javaslatcsomag volt, amelyre egyébként más tagállamoktól nem érkezett konkrét válasz, 
kivéve a magyar kormányfőtől, aki április 15-én szintén bemutatott egy 
javaslatcsomagot, ennek a Schengen 2.0 címet adta. Úgy gondolom, hogy az eltelt 1,5-2 
hónapban egy olyan, számunkra pozitív fejleménynek lehetünk a tanúi, hogy nagyon 
úgy tűnik, hogy a tagállamok álláspontjai sok szempontból közelednek egymáshoz. Sőt, 
a legújabb vagy legfrissebb hírek szerint az Európai Bizottság holnap elő fog jönni egy 
újabb javaslatcsomaggal. Ezt Federica Mogherini, az EU külképviselője, a Bizottság 
egyik alelnöke, illetve az első alelnök, Frans Timmermans fogják bemutatni. 

Ami kiszivárgott ebből, az az, hogy úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság is 
megpróbál egy olyan konszenzuális javaslatcsomagot letenni, amely figyelembe veszi a 
közép-európai, köztük a magyar érdekeket. Úgy gondolom, ez egy óriási nagy előrelépés 
lehet, ha ez valóban így lesz, hiszen azt látjuk, hogy a magyar és az olasz kormányfő 
elképzelése számos pontban találkozik egymással, és a fő karaktere ezeknek a 
javaslatoknak az, hogy szemben a Bizottság másfél éves javaslataival, nem a válság 
belső dimenziójára fókuszál elsősorban, hanem megpróbálja a migrációs válságot a 
gyökereknél kezelni. Mi azt kértük, folyamatosan azt kérjük a Bizottságtól, hogy a 
migrációs válság kapcsán ne kimondottan vagy kizárólag egy irányban gondolkozzon, 
tehát ne a migránsok integrációja legyen az egyetlen cél, hanem legalább ilyen 
hangsúllyal az Európai Bizottság, illetve a tagállamok arra törekedjenek, hogy a 
migrációs válság volumenét és a dimenzióját próbáljuk csökkenteni, és ez 
elengedhetetlen anélkül, hogy a külső szempontokat ne kezelnénk.  

Az olasz és a magyar javaslat lényege, hogy meg kell állapodni egyrészt a 
kibocsátó országokkal, másrészt a tranzitországokkal, és egy olyan feltételrendszert kell 
meghatározni számukra, amely mind a vízumpolitikákat, az európai fejlesztéspolitikát, 
de általában a gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatokat attól teszi függővé az 
adott országokkal, hogy azon kormányok mennyire vesznek részt abban, hogy maguk is 
megpróbálják a migrációs folyamatokat már a kezdeti fázisban kezelni, azaz minél 
kevesebb migráns hagyja el ezeket az országokat, illetve a tranzitországok esetében 
tegyenek meg mindent, nyilvánvalóan figyelembe véve az általánosan elfogadott emberi 
jogi szempontokat, de ott helyben kezeljék a válságokat. Ennek része persze az is, hogy 
Európa területén kívül kell megkülönböztetni a valódi menekülteket a gazdasági 
migránsoktól, meg kell erősíteni az európai határvédelmi intézményeket, 
mechanizmusokat.  

Egyébként a magyar kormány a Bizottság javaslatai közül azokat korábban is 
mindig támogatta, amelyek arra irányultak, hogy a schengeni térség működését őrizzük 
meg, a schengeni térség működésén túlmenően a szabad mozgás és a szabad 
munkavállalás, az üzleti-kereskedelmi kapcsolatok zavartalan folyása eredményeként a 
belső piac működését is. Tehát azt gondolom, általában az európai integráció 
megőrzésére irányuló javaslatokat eddig is támogattuk. Ez önmagában politikailag is 
egy nagyon komoly eredmény lenne, ha valóban ebbe az irányba haladunk. Holnap 
ebben szerintem sok minden ki fog derülni, az európai közvélemény is erről értesül.  

Elnök úr egy futballhasonlatot hozott be az imént a sárgalapos eljárásnál. Ami a 
holland elnökséget illeti, őket sajnos most az Európa-bajnokság nem érinti, de azért 
kértük, hogy mivel nagyon sok más tagállamot érint, ezért a hátralévő néhány hétben is 
vegyék figyelembe, hogy itt sok tagállam érdekelt abban, hogy mi zajlik 
Franciaországban. Mi elmondtuk, hogy a Renzi, illetve Orbán-javaslatot 
összehasonlítva körülbelül 6:3-as eredményt kaptunk, ami Magyarországon eleve egy 
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nagyon sikeres számkombináció. Úgy gondoljuk, hogy hat pontban az olasz és a magyar 
javaslat teljesen identifikus, három pont az, ami neutrális, egy pontban térünk el az 
olasz javaslattól, és azt gondolom, ebben továbbra is az álláspontunk konzisztens lesz. 
Mi úgy gondoljuk, hogy a dublini reformcsomagot addig nem kell megreformálni, amíg 
a jelenleg érvényben lévő jogszabályokat nem tartja be mindenki kompromisszumok 
nélkül, és ha ezt mindenki betartja, akkor lehet, hogy szükségtelen a dublini reform. 
Tehát mi ebbe az irányba megyünk. Az olaszok egy picit másként gondolkoznak ebben. 
De összességében azt gondolom, nem rossz a jelenlegi helyzet.  

A nyugat-balkáni útvonal, ha teljesen nem is állt le, hiszen látjuk, hogy 
migránsok érkeznek, de jelentősen csökkent a nyomás, ennek több oka van. 
Nyilvánvalóan az EU-török megállapodás is ehhez hozzájárult, de úgy gondoljuk, hogy 
ennél még fontosabb volt, hogy a nyugat-balkáni országok egymással együtt tudtak 
működni, és azáltal, hogy a határukat lezárták, a nyomás értelemszerűen csökkent. Az 
EU-török megállapodás végrehajtásánál márciusban egy júniusi határidőt szabtak meg 
a felek. A török fél azt kérte, hogy addig kapják meg a vízummentességet. Úgy tűnik, 
hogy a török belpolitika dinamikája egy kicsit ezt felülírta, a miniszterelnök közben 
lemondott, várhatóan csak ősszel lesz egy új, működőképes török kormány, és ahogy 
látjuk, a török elnök sem ragaszkodik már annyira ahhoz, hogy a korábbi kormányfő 
nevéhez kössék a török emberek majd a sikert, hanem valószínűleg október-novemberi 
hatálybalépés lehet.  

Ezzel kapcsolatban mi azt mondtuk el, hogy mindenki számára fontos, hogy 
betartsa a feltételeket, Törökország esetében hiányoznak még olyan pontok; viszont elvi 
éllel jegyeztük meg, hogy azok az országok, amelyek vízummentességre törekszenek az 
Európai Unió tagállamaival, mint például Ukrajna, kapják meg a vízummentességet 
még azelőtt, hogy Törökország ezt megkapná.  

Tehát migrációs ügyben most körülbelül itt tartunk. A június 28-ai Európai 
Tanács-ülésen nyilvánvalóan ez hangsúlyosan szerepelni fog, bár a brit népszavazás 
eredménye felülírhatja a napirendet. Ha valamilyen okból mégiscsak a kilépés mellett 
döntenek, az nyilvánvalóan egy új, idézőjelben válsághelyzetet fog eredményezni. Mi 
reméljük, hogy nem így történik, mert ha ez lenne, akkor az elkövetkező két évben a 
britek kilépési feltételeiről fognak majd tárgyalni Európában, és Európának igazából 
erre most nincs nagyon szüksége, mert vannak egyéb válságok. 

Napirenden lesz még a külkapcsolatok kérdése, ezen belül mi azt feltételezzük, 
hogy elsősorban a migrációhoz köthető az afrikai országokkal, a déli dimenzióval való 
együttműködés, és nem az Oroszországgal szembeni szankciók kérdése lesz napirenden. 
A jelenlegi információk szerint a július végén lejáró szankciókat automatikusan fogja 
meghosszabbítani az Európai Unió. Várhatóan magas szintű politikai vita nem is lesz a 
kérdésben, hanem az Állandó Képviselők Tanácsa, a Coreper fog erről dönteni, majd 
pedig a június végi Általános Ügyek Tanácsa fogja ezt endorse-álni.  

Mi elmondtuk, hogy előbb vagy utóbb egy átfogó, mély politikai vitára van 
szükség a szankciókkal kapcsolatban, de a jelenlegi információink szerint a nagy 
tagállamok, tehát Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Olaszország sem 
támogatja egyelőre a vitát, tehát várhatóan erre majd valamikor ’16 októberében az 
akkori EiT-n fog sor kerülni, addig is a minszki megállapodások betartásához kötik a 
szankciós rezsim felfüggesztését vagy megszüntetését. 

Szó lesz még arról, amiről az előző napirendi pontban nagykövet úr, államtitkár 
úr már beszélt: Európa gazdasági helyzete, a gazdasági és pénzügyi unió helyzete, a 
befektetés, a munkahelyteremtés kérdése. Minden attól függ, hogy mi lesz majd 23-án, 
ez alapvetően meghatározza ennek a két napnak a menetét. 

Ami a jogállamisági mechanizmust illeti, elnök úr erre is rákérdezett. Egyrészt 
van egy ilyen terminológiai kakofónia egy bizonyos értelemben, mert többfajta 
jogállamisági mechanizmus is napirendre kerül meg előtérbe kerül, meg a politikai 
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diskurzus része. Mi a magunk részéről egyébként a tagállamok többségével egyetértve 
azt a jogállamisági mechanizmust tekintjük relevánsnak, amelyet az Európai Tanács, 
tehát a kormányközi fórum fogadott el ’14 decemberében, amikor úgy határoztunk az 
akkori Általános Ügyek Tanácsán, hogy tíz elvi pont mentén bármikor készen állnak a 
tagállamok arra, hogy a jogállamisági elvek érvényesülését megvitassák.  

Az akkori megállapodásnak része volt az, hogy évente egy vagy két alkalommal az 
adott elnökség igényének megfelelően fogják ezt megvitatni. Az első ilyen jogállamisági 
vitára tavaly novemberben a luxemburgi elnökség alatt került sor, a másodikra pedig az 
előző Európai Tanács-ülésen májusban. A holland elnökség egy olyan kérdést vezetett 
fel, hogy a migránsok alapjogai, illetve jogállamisági mechanizmusok hogyan 
érvényesülnek az integráció során, és gyakorlatilag a tagállamok egymás követő 
sorrendben számoltak be arról, hogy hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Be kellett 
mutatni egy olyan jó példát, ami a többi tagállam számára is iránymutató lehet, illetve 
egy kihívást. Magyar részről azt mutattam be - mivel én képviselem a Tanácsban a 
kormányt -, hogy Magyarország hogyan viszonyul a kísérő nélkül érkező migráns 
gyermekek ellátásához. Azt gondolom, hogy ez európai szinten is példamutató, 
egyébként ezt maga a Tanács is elismerte, az azt követő nyilatkozatok is ezt tükrözték 
vissza.  

A magyar jogszabályok, illetve a gyakorlat nem tesz különbséget magyar 
állampolgár gyermekek, illetve migráns gyermekek között ilyen tekintetben, tehát az 
alapellátást ezek a gyerekek megkapják. Itt a Fóti Gyermekvárosban történő elhelyezést 
is említettem.  

Ami a kihívásokat illeti, azt egy általános tartalommal jegyeztem meg, amellyel 
kapcsolatban egyébként nagyon sok hasonló tagállami megjegyzés is elhangzott. A 
kihívás, ha már integrációról beszélünk, bár ugye az elején elmondtam, hogy nekünk 
nem az az elsődleges célunk, hogy csak az integráció legyen a fő célkitűzés, de ha már az 
integrációról, az integráció sikerességéről, a jogállamisági elveknek történő 
megfeleléséről beszélünk, akkor el kell mondani, hogy integrálni azt lehet, aki hajlandó 
együttműködni. (Bana Tibor távozik az ülésről.) 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az Európába érkező migránsok a legtöbb 
tagállamban egyébként elzárkóznak az együttműködés elől, hiszen világosan jelzik azt, 
hogy nem abban a tagállamban akarnak letelepedni. Azt gondolom, ez mindannyiunk 
számára egy ismert jelenség. Tehát az együttműködés hiánya mindenképpen az 
integráció gátja, és ezzel tulajdonképpen sem a Bizottság, sem a Tanács nem vitatkozott.  

Ami az egész vitának - ami egyébként nem volt konfrontatív, hanem a holland 
elnökség értékelése szerint is egy tartalmi, érdemi vita volt - egy következménye, hogy 
az elnökség június végére egy katalógust készít majd arról, hogy a 28 tagállamban a 
migránsok integrációjával kapcsolatban milyen kihívások vannak. Én azt hiszem, hogy 
az előző egy év nagyon súlyos fejleményei egyes tagállamokban, azok a 
terrortámadások, amelyek lezajlottak, pont azt húzzák alá, hogy egy sikeres 
integrációnak a hiánya milyen súlyos biztonsági kérdésekhez vagy kihívásokhoz 
vezethet, hiszen azt látjuk, hogy azok a párhuzamos társadalmak, amelyekből ezek a 
terroristák kinőtték magukat, pont azt mutatják, hogy az utóbbi évtizedekben az 
integráció hatékonysága nem volt túl magas néhány tagállamban.  

Elnök Úr! Azt hiszem, hogy ezek a legfőbb témák, úgyhogy én most itt 
befejezném a mondanivalómat, és természetesen, hogy ha bármelyik felvetett ponttal 
vagy bármi mással kapcsolatban van kérdés, akkor örömmel válaszolok.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr beszámolóját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy maradt-e kérdésük. Örülök neki, hogy az államtitkár úr az 
előző napirend tárgyalásánál itt volt, tehát már válaszolt azokra az általam is felvetett 
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kérdésekre, amelyek, hiszen minden mindennel összefügg, tehát az integráció általános 
helyzetével is összefüggenek. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok kérdést.  

Akkor én megköszönöm az államtitkár úr beszámolóját. Kérem, hogy majd jöjjön 
el a következő bizottsági ülések egyikére is, hiszen lehet, hogy a Brexit egy új helyzetet 
fog teremteni, ami, szerintem, ahogy elmondta az államtitkár úr is, nem segítene az 
Európai Unió jelenlegi helyzetén, mert egy újabb frontot nyitna. Bár azt meg kell 
jegyeznem, hogy mi szeretjük a frontokat, van hol harcolni. Azonban komolyra fordítva 
a szót, ez egy olyan kihívás elé állítaná az Európai Uniót, ami, biztos vagyok benne, hogy 
azt eredményezné, hogy senki nem megy el nyáron szabadságra Brüsszelben. Ez nem 
tenne jót nekünk sem és Nagy-Britanniának sem, és a migrációs válság kérdésköre 
nyilván továbbra is fennmarad.  

Én remélem, hogy az Európai Bizottság, amelyik ígérte, amikor hivatalba lépett, 
hogy a nemzeti parlamentek szerepét felértékelendő, figyelembe veszik - éppen a 
demokráciadeficit kifejezést használta az egyik politikus - a nemzeti parlamentek 
véleményét, most a puding próbája az evés. Hiszen nemcsak a külföldi munkavállalással 
kapcsolatban küldtük el a sárga lapot, ami hála istennek összejött, 23 nemzeti kamara 
azonos véleménye. Én örülök neki, hogy a bizottságunk a munkatársaival együtt 
közreműködött abban, hogy ez valóban létrejöjjön, főleg a közép-európai országok 
tekintetében, hiszen ebből is látszik, hogy Kelet és Nyugat között valamifajta repedés 
kezd elmélyülni, és ez nem jó dolog.  

A másik pedig a dublini rezsim újragondolása. Én továbbra is abban 
kérdőjelezem meg ezt, amikor a jogállamisági kritériumokat teszik fel nekünk, hogy a 
Bizottságnak is fel kellene tenni a jogállamiság kritériumát, hiszen mi nem csinálunk 
mást, csak idáig is betartottuk a dublini rezsimet, úgy, ahogy az elő van írva. Akkor mi 
okozzuk ezzel a legnagyobb problémát?  

Tehát én úgy hiszem, hogy az elmúlt félév során, ahogy láttam a nemzeti 
parlamentek európai ügyi bizottságai tagjainak a véleményét is, ez alapvetően sokat 
változott, még nem eleget, és remélem, hogy a következő hágai COSAC-ülésre, ami jövő 
héten ilyenkor lesz, valamifajta konszenzusra tudunk mi is jutni. Hiszen a nemzeti 
parlamenteket talán még jobban szorítja a migrációs válság, mint talán egyes 
kormányokat.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron 
következő ülésének időpontja a szubszidiaritásvizsgálat során a bizottságunk által 
benyújtott H/10931. számú határozati javaslat parlamenti tárgyalásának a módjától 
függ. Most, fél egykor lesz házbizottsági ülés, erre várunk. Várhatóan holnap kerül sor a 
jelentés és a határozati javaslat együttes megtárgyalására és általános vitájára.  

Amennyiben a bizottságnak előterjesztőként ülést kellene még tartania, rövid 
úton tájékoztatni fogom a bizottság tagjait. Ez valószínűleg ma 17 óra körül lenne, az 
interpellációk és az azonnali kérdések után. Amennyiben a határozati javaslat részletes 
vitáját a Törvényalkotási bizottság folytatja le, kérem képviselőtársaim felhatalmazását, 
hogy elnökként jómagam nyilatkozzam a házszabályi rendelkezésnek való 
megfeleléséről és a vitában képviseljem bizottságunk álláspontját. 

Amennyiben a szubszidiaritásvizsgálat miatt nem kell ülést tartanunk, akkor az 
előttünk álló jelentős uniós ügyek eredményének fényében, mint például a brit 
népszavazás, sor kerülhet ülésre, de ha nem, akkor mindenkinek jó nyaralást, jó 
feltöltődést kívánok! Ne felejtsék el Batsányi után: vigyázó szemetek Brüsszelre 
vessétek, hogy mi történik. Számunkra egy rendkívül izgalmas korszak következik, 
Szlovákia tölti be az Európai Tanács vezetőjének a szerepét. Mi mindenesetre segíteni 
szeretnénk a szlovák politikusoknak, hogy sikeresek legyenek, legalább olyanok, mint 
mi voltunk.  



25 

Az ülés berekesztése 

Ha nem kell találkoznunk, akkor legközelebb szeptemberben újra folytatjuk a 
bizottság munkáját. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! A bizottsági ülést bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc)  
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 
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