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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 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 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, vendégeinket és az igen tisztelt sajtó képviselőit. És 
természetesen köszöntöm a napirendi pont előadóját, a nagykövet urat. Első 
teendőnk a határozatképesség megállapítása. A jelenléti ív és az eseti képviseleti 
megbízás alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a mai napra 
vonatkozó napirendi ponti javaslataimat. Három napirendi pontot tárgyalunk meg. 
Az első: tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről. A napirendi pont előterjesztője Iain 
Lindsay, az Egyesült Királyság nagykövete. A második napirendi pontunk a témához 
kapcsolódó: tájékoztató a brexit hatásairól és várható magyarországi 
következményeiről. Az előterjesztő Szabó Zsolt, a Magyar Fejlesztési Bank elemzője 
és Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. És végül a 
harmadik: döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a házszabály 140. § (2) 
bekezdése alapján. Képviselőtársaim megkapták ezeket. Összesen 11 ilyen típusú 
egyeztetési eljárás kezdeményezéséről van szó. Majd a napirendi pont tárgyalásánál 
ezeket fel fogom olvasni.  

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi 
pontokkal kapcsolatban. (Bana Tibor jelentkezik.) Tessék! 

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Bocsánat! Ha jól 

emlékszem, egy negyedik napirendi pont is volt az előzetes meghívóban. 
 
ELNÖK: Bocsánat, igen, figyel az alelnök úr. Köszönöm szépen. A negyedik az 

egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy 
bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről 

Az elnök felvezetője 

Akkor kezdjük az első napirendi ponttal. (A napirendi pont tárgyalása 
folyamatos angol-magyar szinkrontolmácsolással történik.) Először is, engedjék 
meg, hogy üdvözöljem a bizottságunk ülésén őexellenciáját, Iain Lindsay nagykövet 
urat és egyben a brit nagykövetség politikai elemző csapatának a vezetőjét. Rendkívül 
nagy megtiszteltetés, hogy meghallgathatjuk önt egy rendkívül érdekes kérdésben, 
mégpedig a brexit ügyében. A britek népszavazása az ország európai uniós tagságával 
kapcsolatban, én azt gondolom, hogy valódi mérföldkő volt az Európai Unió 
történetében. Sajnálattal vettük tudomásul a népszavazás eredményét, azonban az az 
akarat, amelyet a britek többsége kifejezett, mindenféleképpen megérdemli a 
tiszteletet.  

Az európai ügyekkel foglalkozó bizottságok találkozóin, az úgynevezett 
COSAC-találkozókon a brit küldöttek sokszor kifejezték azon véleményüket, hogy az 
európai uniós döntéshozatalban a nemzeti parlamentek szerepét erősíteni kell. 
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Konkrét javaslatokat terjesztett elő ennek érdekében Lord Boswell és Sir William 
Cash, aki az európai ügyek bizottságának elnöke a brit parlamentben. Ezeket a 
gondolatokat erőteljes támogatás fogadta a magyar Országgyűlés részéről is. 

Én elmondhatom önnek azt, hogy valóban erőteljes, nagyon jó együttműködés 
alakult ki William Cashsel és Lord Boswell-lel. Egyetlenegy példáját szeretném ennek 
mondani. Az Európai Unió jövőjéről folytatott vitában közös jövőképet vázoltunk föl 
nagyon sok kérdésben, és ők rendkívüli módon támogatták a magyar megoldási 
javaslatot a menekültválság kapcsán, a schengeni határokkal kapcsolatos magyar 
javaslatokat. Ezért azt mondhatom, hogy valóban nagyon sajnáljuk azt, hogy a brit 
küldöttség kivonul a COSAC munkájából, mert nagyon jó volt az együttműködés. 

Most pedig megadom önnek a szót, excellenciás uram, hogy tájékoztassa a 
bizottságot az egyesült királyságbeli helyzetről a népszavazást követően, illetve az 
előkészületek állásáról a kilépési tárgyalások kapcsán. Öné a szó, és amennyiben meg 
lehet oldani, 10-15 percet beszéljen, ezt követően összegyűjtenénk az összes kérdést, 
illetve az esetleges megjegyzéseket, aztán majd ismét megadom önnek a szót, hogy 
tudjon reflektálni. Excellenciás úr, öné a szó. 

Iain Lindsay tájékoztatója 

IAIN LINDSAY, az Egyesült Királyság nagykövete: (Hozzászólását magyar 
nyelven kezdi.) Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Engedje meg, hogy először is 
megköszönjem önnek ezt a megtisztelő meghívást. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
valamint a jelen lévő képviselő hölgyeket és urakat, a kormányzat és a sajtó 
képviselőit. Rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy rövid időn belül immáron 
harmadik alkalommal látogathatok el ide ebbe a csodálatos épületbe. Megtiszteltetés 
számomra, hogy tájékoztathatom a bizottságot az Egyesült Királyság brexittel 
kapcsolatos álláspontjáról. Mielőtt folytatnám, szeretném kifejezni sajnálatomat és 
mély megdöbbenésemet a hétvégi robbantással kapcsolatban. Fogadják 
együttérzésemet, és mielőbbi felépülést kívánok a megsebesült rendőröknek. 

Kérem, engedjék meg, hogy az egyszerűség kedvéért a továbbiakban angolul 
beszéljek. (Hozzászólását angol nyelven folytatja.) 

Június 23-án a brit népet arra szólították föl, hogy szavazzanak, akarnak-e az 
Európai Unióban maradni vagy kilépnének onnan. Több mint 33 millió ember vett 
részt ebben a népszavazásban, ez egy jelentős demokráciapróba volt. A többség úgy 
döntött, hogy kilépünk, és ahogy azt May miniszterelnök asszony is egyértelművé 
tette, a brexit azt jelenti, hogy elhagyjuk az Európai Uniót, és a feladat most az, hogy 
cselekedjük a brit nép akarata szerint, és a lehető legjobb tárgyalási pozíciókat érjük 
el az Egyesült Királyság számára. 

Az Egyesült Királyságban és máshol is az EU-ban nagyon sokan szeretnének 
gyors lépéseket látni, és azt látni, hogy a brexit utáni Egyesült Királyság, illetve a 
brexit utáni Európai Unió hogy fog kinézni, valamint azt, hogy az Egyesült Királyság 
kapcsolata az EU-val milyen lesz. Ebben a pillanatban egész egyszerűen nem tudjuk 
azt, hogy ez milyen lesz. Csak annyit tudunk mondani, hogy mindent megteszünk 
azért, hogy sikeres legyen a brexit. Megtehetjük, meg lehet tenni, meg is kell tennünk.  

A brit kormány dolgozik a tárgyalásokra való felkészülésre. May asszony 
egyértelművé tette, hogy a Lisszaboni Szerződés 50. cikkét ebben az évben nem 
léptetik hatályba, mivel át kell venni az összes kérdést megfontolt módon annak 
érdekében, hogy a lehető legambiciózusabb és legerősebb tárgyalási pozíciót harcolja 
ki az Egyesült Királyság. Mindenféleképpen egy komplex folyamat lesz, amihez idő, 
szakértelem és konzisztens megközelítés kell. Ezért van az, hogy May asszony az egész 
brit kormányt a legjobb megállapodás elérése mögé állítja. Létrehoztunk egy külön 
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EU-s kilépési minisztériumot, és egy másikat, a nemzetközi kereskedelmi 
minisztériumot.  

Az elkövetkezendő két-három év során fogunk tárgyalni arról, hogy miként 
lépünk ki az Európai Unióból, és miként kezdjük el építeni új kapcsolatunkat az EU-s 
szomszédainkkal. Ez egy alapvető változás lesz a jogi kapcsolatainkban az Európai 
Unióval, de nem a világhoz fűződő kapcsolataikban. Ahogy May asszony 
egyértelművé tette a parlamentben nemrégiben: itt nem arról van szó, hogy egyféle 
norvég modellt vagy egyféle svájci modellt követnénk vagy bármilyen másik, eddig 
létező modellt, sokkal inkább arról van szó, hogy a saját brit modellünket fejlesszük 
ki, arról van szó, hogy a legjobb megállapodást csikarjuk ki az Egyesült Királyság 
számára, sokkal inkább arról van szó, hogy a brexit által nyújtott lehetőségeket 
maximalizáljuk, és éljünk velük. 

A legutóbbi G20-as csúcson Kínában az Egyesült Királyság vezető szerepről 
tett tanúbizonyságot, hogy változatlanul merész, ambiciózus és kifelé tekintő 
nemzetként vezeti a világot. Kereskedő nemzetben rejlő erőinkre építve 
mindenféleképpen meg kell akadályoznunk a protekcionizmust. May asszony sokat 
beszélt arról, hogy hogyan lehet új kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat létrehozni 
kulcsfontosságú partnerekkel világszerte, mert mindig is, a múltban is a jólétünk 
alapja volt a kereskedelem, és ez kell biztosítsa a jövőbeni jólétünket is. Tehát ahogy 
azt May asszony is mondta: amint kilépünk az Európai Unióból, Nagy-Britannia 
szeretne a szabadkereskedelem globális vezetője lenni. A G20-csúcson folyamatosan 
erőltettük, hogy egy ambiciózus EU-s kereskedelmi napirend legyen, beleértve az EU-
Kanada megállapodást, illetve a Japánnal és Amerikával kötendő megállapodást. 
Továbbra is érvelni fogunk emellett mindaddig, amíg az Európai Unió tagjai vagyunk.  

Az Egyesült Királyság szeretne egy kifelé tekintő, magabiztos és globális 
partnere lenni a nemzetközi erőfeszítéseknek a mindenki számára biztosítandó béke 
és jólét érdekében. Továbbra is vállaljuk azt, hogy az össznemzeti jövedelem 0,7 
százalékát fejlesztésre fordítjuk, építve az eddig elért eredményekre, a szegénység 
csökkentésére, az instabilitás kezelésére és a jólét növelése terén világszerte.  

A múlt heti ENSZ-közgyűlés alkalmával a miniszterelnök új 
kötelezettségvállalásokat tett, bebizonyítandó azt, hogy az Egyesült Királyság a 
globális kihívások kezelésének élére áll. Obama elnök menekültügyi csúcsán beszélve 
New Yorkban vállalta, hogy növeli az Egyesült Királyság humanitárius 
finanszírozását, több, mint 660 millió fonttal 2016-2017 során, ezzel eléri a több, 
mint 1,5 milliárd fontot. 2,5 millió fontot adnak egy új globális alapba a menekültek 
áttelepítéséhez, illetve támogat egy etiópoknak létrehozandó, 100 ezer munkahellyel 
és menekültek elhelyezésével kapcsolatos vállalást. Támogatjuk azt, hogy a 193 ország 
által aláírt antimikrobiális rezisztenciáról szóló nemzetközi megállapodás 
megszülessék.  

Miközben minderről beszélünk, nem elhagyjuk Európát. A lehető 
legerőteljesebb kapcsolatokat akarjuk az európai partnereinkkel, illetve barátainkkal 
Észak-Amerikában, a nemzetközösségben és máshol. Amikor a britek úgy szavaztak, 
hogy kilépnek az EU-ból, nem Európából akartak kilépni, nem akartak befelé fordulni 
vagy ott hagyni, faképnél hagyni a G7-eket, a G20-at, a NATO-t vagy bármely másik 
nemzetközi partnerünket világszerte. Ez soha nem is volt jellemző a britekre. Mindig 
is értettük, hogy a sikerünk szuverén nemzetként elszakíthatatlanul összefonódik 
azzal, hogy kereskedünk és együttműködünk másokkal. Másféleképpen azt 
mondhatnánk, hogy nem elhagyjuk Európát, hanem újra csatlakozunk a világ többi 
részéhez.  

Én nagyon örülök annak, hogy Orbán miniszterelnök úr osztozik az 
optimizmusunkban, hogy a sikert, a brexit sikerét el tudjuk érni, el kell, hogy érjük, és 
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el is fogjuk érni. Két héttel ezelőtt hallottam itt, a Parlamentben, amikor elmondtam a 
magyar parlamenti képviselőknek, hogy az Egyesült Királyság dolgai jól állnak, 
szilárdan vannak a lábai a földön, és tudja, hogy mit akar.  

Én, azt kell mondanom, kétlem, hogy bármely másik ország lenne az Európai 
Unióban, amely annyira megértő, együttérző, támogató, konstruktív vagy annyira 
pozitív lett volna velünk kapcsolatban, mint Magyarország. Magyarország kormánya 
és miniszterelnöke valódi barátai voltak az Egyesült Királyságnak az elmúlt 2-3 hónap 
során, és rendkívül hálás vagyok a támogatásukért, amiért engedik, hogy mi 
eldöntsük, hogy mikor van a megfelelő idő az 50. cikk életbe léptetésére.  

Szorosan együttműködünk magyar barátainkkal, akik osztoznak abban az 
ambíciónkban, hogy erőteljes EU-s kapcsolataink legyenek a brexit után, és erőteljes 
stratégiai bilaterális magyar-brit kapcsolatok legyenek. Szeretnénk, ha az EU sikeres 
lenne, de nem szeretnénk, hogyha Brüsszel vezényelne. Én azt gondolom, hogy a 
népszavazás utáni események valóban igazolják Orbán úr optimizmusát, hogy sikeres 
lesz a brexit.  

Június 24. óta, tehát kevesebb, mint 3 hónappal ezelőtt, amikor David 
Cameron bejelentette a lemondását, azóta jelentős mértékben átalakult a kormányzat. 
Új miniszterelnököt választottak. Átalakították a kabinetet, és ahogy említettem, két 
új minisztériumot hoztak létre. Mindezen változtatásokat zökkenőmentesen hajtották 
végre, anélkül, hogy bármilyen módon zavar keletkezett volna az ország vezetésében, 
miközben készültünk a brexitre.  

Hadd említsem meg a körülbelül 200 ezer magyart, akik Nagy-Britanniában 
élnek. Ahogy mondtam, nagyon sokszor mondtam, jelentős szerepet, óriási szerepet 
játszanak a brit gazdasági és társadalmi életben. Mindenféleképpen üdvözlendő 
módon járulnak hozzá az országom ügyeihez.  

A miniszterelnök, May egyértelművé tette, hogy az a szándéka és reménye, 
hogy mindazok az EU-állampolgárok, akik jelenleg ott dolgoznak és ott tanulnak az 
Egyesült Királyságban, az elkövetkezendő években is dolgozhatnak és tanulhatnak 
ott, sőt, ha akarnak, még az EU-ból való kilépés után is. Azt mondta, hogy szeretne 
megállapodni az összes többi európai uniós tagországgal, amely megállapodás 
megvédené a brit állampolgárok jogait az EU-ban, illetve az EU-állampolgárok jogait 
Nagy-Britanniában. 

Hadd fejezzem be. Az Európai Uniót hagyjuk el, de nem Európát. A 
Magyarországhoz és a többi európai országhoz fűződő kapcsolatunk mélysége nem 
függ attól, hogy mindegyikünk tagja legyen az Európai Uniónak. Függ helyette a 
történelmünktől, az értékeinktől, a közös érdekeinktől.  

Meg vagyok győződve arról és meggyőződéssel fogom biztosítani azt, hogy 
miközben tárgyalunk az EU-ból való kilépésünkről és tervezzük az életünket, 
azonkívül a magyar-brit kapcsolatok mélyülnek és nem csökkennek. Ahogy Lord 
Price, a kereskedelempolitikai miniszter múlt héten, amikor egyébként Lázár 
miniszter úrral és a legnagyobb brit befektetőkkel találkoztunk, azt hangsúlyozta, 
hogy a két országnak minden eddiginél jobban kell építeni egy jövőbeni kapcsolatot, 
bizalmon, békén és jóléten alapulót. Még több kereskedelem, több befektetés, több 
biztonsági és egyéb ügyekben való koordináció, ez a brit nemzeti érdek, és én azt 
hiszem, hogy Magyarország érdeke is. Egy win-win eredményt szeretnénk elérni.  

Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy alkalmat adott nekem arra, hogy 
szólhattam a bizottsághoz, és hogy összegezhettem a brit pozíciót ebben a pillanatban 
brexit-ügyben. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet út, az előadást. Ahogy azt említettem 
korábban is, szeretném megadni a szót kollégáimnak, hogy esetleg kommentálják az 
elhangzottakat, kérdéseket tegyenek fel. Ezeket összegyűjtenénk, és azt követően 
megadom önnek a szót.  

Először Bana képviselő úrnak adom meg a szót, majd Józsa 
képviselőtársamnak. Tessék parancsolni, alelnök úr. 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Szeretném 
megköszönni először is a nagykövet úrnak a részletes összefoglalót. Azt gondolom, 
hogy a felvezetőjében minden fontos kérdésre kitért a brexittel kapcsolatban, illetve 
annak következményeivel, valamint Nagy-Britannia jövőbeni tárgyalásaival 
összefüggésben.  

Azt pedig külön örömmel vettem, hogy a felvezető mondatok magyarul 
hangzottak el a nagykövet úrtól. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, 
hogy ez külön megtiszteltetés volt.  

A Jobbiknak az az álláspontja, hogy a magunk részéről természetesen teljes 
mértékben tiszteletben tartjuk a brit választópolgárok véleményét, amit meghoztak a 
referendumon. Ettől függetlenül mi is úgy értékeljük, hogy egy olyan partnert 
veszített Magyarország ezzel a döntéssel, akivel jó néhány ügyben közösen 
kiállhattunk volna, hiszen elég arra utalnom, hogy például a piros lapos eljárás 
bevezetésének a felvetése egy brit elképzelés volt.  

Magam is számtalan alkalommal hangot adtam annak az álláspontomnak, akár 
az európai ügyek bizottságainak találkozóin, a COSAC-üléseken, akár egyéb 
fórumokon, hogy fontos lenne az, hogy a nemzeti parlamentek ilyen módon 
komolyabb szerepet kaphassanak, hiszen sajnos azt láthatjuk a gyakorlatban, hogy a 
sárga lapos eljárás nem működik megfelelően. Két esetben is volt már példa arra, 
hogy az Európai Bizottság teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a nemzetállami, 
tagállami kamarák véleményét adott ügyekben, az európai ügyészség kérdésében, 
illetve a munkavállalók kiküldetésének vonatkozásában.  

Örülök annak is, hogy a nagykövet úr különbséget tett az Európai Unió és 
Európa között. Azt gondolom, ezt fontos megtenni minden alkalommal, hiszen 
nagyon sokan összemossák ezt a két dolgot. Én azt gondolom, hogy Európa 
természetesen egy valódi értékközösséget jelent, az Európai Unió azonban az elmúlt 
évek során, amióta egyre inkább az európai Egyesült Államok megteremtésének 
irányába történtek lépések, egyre kevésbé tudja jelenteni ezt az értékközösséget.  

Mi, jobbikosok ezért is vagyunk többek között szkeptikusok magával az 
Unióval, illetve annak működésével, intézményrendszerével összefüggésben. Viszont 
nagyon reméljük azt, hogy Nagy-Britannia kilépésétől függetlenül, ami egy hosszabb 
folyamat, több éves tárgyalási folyamat következtében fog majd megtörténni, a brit-
magyar kapcsolatok a jövőben is kiegyensúlyozottak maradnak, és nagykövet úr is 
ilyen irányba tett utalásokat, illetve ezt erősítette meg a mondandójában.  

Egyetlen kérdést szeretnék csak feltenni, hiszen, mint már utaltam rá, valóban 
szinte minden fontos részletre kitért a nagykövet úr a felvezetőjében. Ez pedig Skócia 
ügye. Akár mondhatjuk azt, hogy már egy nappal a népszavazást követően felmerült 
az, hogy esetleg ott egy különutas megoldás születhet, hiszen az eredmények másként 
alakultak Skóciában, ott a maradásra szavazott a választópolgárok többsége. A 
korábbi függetlenségi népszavazást követően ismételten felütötték a fejüket azok a 
hangok, hogy összefüggésben a brexittel, illetve Nagy-Britannia döntésével ezt akár 
meg kellene ismételni vagy legalábbis ilyen irányba kellene a közbeszédnek indulnia. 
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Kíváncsi lennék arra, hogy nagykövet úr hogyan látja jelenleg a helyzetet ebből a 
szempontból, és mire számíthatunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselőtársunk következik. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Nagykövet 

Úr! Elöljáróban szeretném legnagyobb tiszteletemről, megbecsülésemről biztosítani 
önt, hogy ebben a nehéz helyzetben eljött ide, a magyar parlamentbe, mondhatni az 
oroszlánbarlangba, mert nem minden hozzászólás lesz ennyire udvarias és csomagolt, 
mint az eddigi. 

Én éles kritikával kívánok élni, de egy magyar szólással kezdeném: a 
lányomnak mondom, hogy a menyem is értse. Ami kritikát meg kívánok fogalmazni, 
az az önök lezajlott politikai eseményeire irányul. Véleményem szerint akarva-
akaratlanul önök részeseivé váltak az európai folyamat megroppantásának. Azért 
mondom, hogy a menyem is értse, hogy a jelen lévő kormánypárti politikusok is 
értsék, hogy a kritikánk, az aggodalmunk a magyar miniszterelnök kalandorpolitikája 
iránt is megnyilvánul. Tehát én úgy gondolom, hogy sokkal kényesebb a világpolitikai 
helyzet, sokkal nagyobb felelősséget követel a globalizáció az európai politikusoktól, 
mint hogy egy választási kampányban a brit miniszterelnök belengeti, hogy akkor 
legfeljebb majd tartunk róla egy népszavazást, és majd eldönti a nép, és még nagyobb 
felelőtlenség, amit a magyar miniszterelnök több mint egy éve, másfél éve a 
hangulatkeltéssel, a kifejezett ellenségkép felvázolásával Magyarországon tesz.  

Véleményünk szerint az írástudók, a politikai felelős helyzetben lévő emberek 
feladata, hogy nemcsak technikai részleteiben gondolják át, hogy hogyan fog történni 
ez a kiválás, hogy milyen feladatok várnak mind a brit diplomáciára, mind az európai 
kormányokra - ez is nagyon fontos, hogy valahogy legyen élet a válás után -, hanem 
folyamatában is gondoljuk át azt, hogy egy jó szándékúnak indult brit reformkísérlet, 
ami a meglátásom szerint egy bizonyos szakaszban már zsarolásba torkollott 
Cameron miniszterelnök úr részéről, hogyan vehetett ilyen tragikus végkifejletet. 
Mert nem tartom véletlennek, hogy a népszavazásukat követő napokban egyszerűen 
eltűntek azok a hangadók, azok az arcok, akik a leghangosabban követelték a brit 
kiválást. Nincs arca a kiválásnak. Nem vállalja senki a felelősséget. Mindenki eltűnt a 
politikából. Hát akkor milyen felelős előkészítése volt ez az önök népszavazásának?  

Vagy gondoljunk bele az európai folyamatokba! Milyen célokért jött létre az 
Európai Unió? Alapvetően a béke megőrzése, garantálása volt a cél Európán belül. 
Nagy-Britannia hihetetlen áldozatokat vállalt a II. világháborúban az európai 
győzelemért, a demokrácia helyreállításáért. Ha ilyen történelmi léptékben tekintjük, 
én úgy gondolom, hogy súlyosan elhibázott volt, hogy a politikai elit nem ismerte föl, 
hogy milyen feladata van az uniós tagság megítélése tekintetében. Én nagyon 
remélem, hogy azt a tragikus kimenetelű lépést, amibe önök már belekerültek, a 
magyar kormány nem viseli el. 

Mindezekkel együtt én kívánok önöknek sok sikert az új életük felépítéséhez. 
De szeretném hozzátenni: semmi nem lesz olyan, mint eddig volt, és semmi olyan 
optimizmusra nincs okunk, amit korábban az Unió keretein belül megalapozottnak 
gondolhattunk. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl Mátyás képviselőtársamé a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Nagykövet Úr! 

Engedje meg, hogy én is csatlakozzak képviselőtársamhoz, csak egy kicsit még 
kiegészítve: köszönjük, hogy magyar nyelven szólt itt a bizottsághoz, és én annyival 
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megtoldanám, hogy eddig a médiában azt láttam, hogy ahol megjelenik, nemcsak itt 
szólal meg magyarul, hanem máshol is. Ezt én nemcsak az irántunk, hanem a magyar 
nép iránti tiszteletként is felfogom, úgyhogy hálásan köszönjük, hogy ezt valószínűleg 
a jövőben is tenni fogja, mert akárhol megjelenik, nem hagyja ki, hogy magyarul is 
szóljon.  

Az Egyesült Királyság kérdését már képviselőtársam Skócia ügyében érintette, 
arra különösebben nem térnék ki. Ön is említette az Európai Uniót, amit itt már azért 
Józsa képviselőtársam annyira felmagasztalt, és legutóbb éppen, amikor a 2020 utáni 
költségvetés kinézetéről tárgyaltunk, akkor a Monti-bizottságtól a Bizottság elnökéig 
mindenki a nemzeti parlamentek szerepvállalásáról, meghallgatásáról beszélt. Aztán, 
amikor odajutunk, kiderül, hogy azt nézik, hogy lehet leginkább megkerülni a nemzeti 
parlamenteket. Éppen ezért én világosan értem, amikor Cameron elnök úr ez irányba 
megfogalmazta a gondolatait, pont ez volt a probléma, hogy hogyan lehet a nemzeti 
parlamentek szerepét növelni. A nemzeti parlamentek szerepét pedig muszáj növelni, 
mert, tisztelt képviselőtársam, a nemzetekkel mégiscsak ön, én, a megválasztott 
képviselők érintkeznek naponta. Nekünk kell tulajdonképpen azokat a döntéseket a 
választópolgárainknak elmagyarázni, amit a Bizottság vagy éppen Juncker úr kitalál a 
mi megkérdezésünk nélkül, mármint a nemzeti parlamentek megkérdezése nélkül. 
Ezért nagyon fontosnak tartom, amit az elnök úr is megfogalmazott, hogy hosszú 
ideig ez egy jó együttműködés alapja volt, hogy mindenhol a nemzeti parlamentek 
szerepének a növelése mellett szálltunk síkra. 

Amikor képviselőtársam az előbb arról szólt, hogy a II. világháború idején a 
demokrácia helyreállításában milyen áldozatokat vállalt Anglia vagy az Egyesült 
Királyság, úgy gondolom, azon is el kellene gondolkodni, hogy az Egyesült Királyság 
most nem éppen e miatt a demokráciadeficit miatt jutott-e el oda, hogy népszavazás 
keretében akarja eldönteni, hogy akarja-e ezt így továbbvinni vagy nem. Itt jön a 
válasz, tisztelt képviselőtársam, hogy igenis mi október 2-án meg akarjuk kérdezni 
saját nemzetünket, saját polgárainkat, hogy ne legyen demokráciadeficit, hogy 
hogyan tovább, miniszterelnök úr - mármint Orbán miniszterelnök úrra gondolok -, 
miként kell hogy képviselje Magyarország érdekeit az elkövetkező időben. Ezt muszáj 
volt elmondani.  

Felmerült a skót kérdés. A kérdésem a következő. Szintén ezen a költségvetési 
vitán elhangzott Guy Verhofstadt részéről - aki ki van jelölve a brexit-tárgyalások 
lefolytatására, a pulpitusról elég arrogánsan mondta -, hogy minél előbb ki kellene 
vezetni az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Éppen ezért tisztelettel kérdezem, 
hogy önök miként látják, hiszen a nagykövet úr hivatkozott arra, hogy az 
alapszerződés értelmében ennek megvan a saját maga útja, hogy miként, és akkor 
megint csak azt tudom mondani, hogy ha megvan az útja, akkor egy Guy Verhofstadt 
hogy jut oda, hogy majd ő el akarja dönteni, hogy milyen gyorsan menjen. 

Nagykövet úr említette a kétszázezer magyart. S valóban nekünk alapvető 
érdekünk, hogy ha már nem az Unió tagja Nagy-Britannia, akkor bizony 
Magyarország és Nagy-Britannia kapcsolatát a lehető legszorosabbra kell fűzni 
nemcsak kereskedelmileg, hanem az ott dolgozó kétszázezer emberért, hogy azok 
megfelelő módon, ha akarnak, ott tudjanak boldogulni, hiszen amikor odamentek, 
akkor éltek a munkaerő szabad áramlása jogával, és úgy kerültek oda, nem pedig a 
jelenlegi népszavazás tárgyát is képező népvándorlás kapcsán.  

Úgyhogy e mellett a két rövid kérdés mellett még egyszer köszönöm nagykövet 
úrnak az eddigi tevékenységét, másrészt pedig valóban azon kell fáradozni - és úgy 
látom, ön azon fáradozik -, hogy a magyar-brit kapcsolatok a lehető legjobban 
érvényesüljenek a jövőben. Köszönöm. 

 



14 

ELNÖK: Legény Zsolt képviselőtársam következik.  
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Nagykövet 

Úr! Először is én is illő tisztelettel köszöntöm a nagykövet urat, és köszönöm, hogy 
lehetőséget biztosított arra, hogy ma ezt az eszmecserét itt, az Európai ügyek 
bizottságában lefolytathassuk a brexittel kapcsolatosan.  

Én rövid kérdéseket szeretnék feltenni, de már érintették előttem néhányan. 
Az első kérdésem az lenne, hogy tud-e pontosabban valamilyen időintervallumot 
megnevezni arra a nagykövet úr, hogy várhatóan akkor mikor fogják hivatalosan is 
kezdeményezni az Unióból való kilépésüket? Hiszen a sajtóban megjelent ezzel 
kapcsolatosan több időpont is. Volt olyan híresztelés, ami ezt erre az évre tette, volt 
olyan, amelyik a jövő évre tette. Tehát az első kérdésem az, hogy ez mikorra várható.  

Ez azért lényeges, mert ahogy említették már itt előttem képviselőtársaim, 
több, mint 200 ezer magyar állampolgár tartózkodik kint, akiknek a munkavállalása, 
az egészségügyi viszonya szempontjából azt gondolom, ez majd lényeges lesz, hogy 
önök mikor fogják ezt kezdeményezni, és azt követően milyen ütemezéssel, milyen 
időbeli ütemezéssel fog ez a dolog zajlani, hiszen az ő életüket, ennek a több, mint 
200 ezer magyar állampolgárnak a kinti életét jelentősen befolyásolja ez a dolog.  

Azt is szeretném, ha pár szóval konkrétabban tudna nekünk mondani valamit 
arról, nagykövet úr, hogy hogyan látják, az ő jövőbeni életüket akkor milyen módon 
befolyásolja majd ez az egész folyamat. Hiszen, még egyszer szeretném aláhúzni, 
nekünk természetesen elsődleges érdekünk, hogy az ő érdekükben ezzel kapcsolatban 
szót emeljünk. 

És a harmadik kérdésem már nem teljesen a témához kapcsolódik, bár ahogy 
Firtl képviselőtársam az október 2-ai magyar népszavazást is megemlítette, azt 
gondolom, talán kapcsolódhat ide is, mivel most lehetőségem van a nagykövet úrtól 
megkérdezni, ezért kérem, hogy öntsön tiszta vizet a pohárba, hogy ezek a bizonyos 
no-go zónák akkor léteznek-e Londonban, esetlegesen Anglia más nagyvárosaiban. A 
magyar, mondjuk úgy, hogy belpolitikai kampányban ezek a no-go zónák eléggé 
kiverték a biztosítékot, de ahogyan olvastuk a nemzetközi sajtóban, több országban is 
minimum megrökönyödéssel fogadták Szijjártó magyar külgazdasági és 
külügyminiszter úr szavait. Szóval léteznek-e ezek a no-go zónák? Ha igen, hány ilyen 
van, és hol? Hogyan kezelik akkor ezeket önök, ha tényleg léteznek ilyenek, és hogyan 
kell ezt értenünk? Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még jelentkező? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok ilyet.  
Tisztelt Nagykövet Úr! Egy erős szövetségest veszítettünk az Európai Unióból, 

mind kormányzati, mind parlamenti dimenzióban, de úgy hiszem, hogy a mi 
kapcsolatunk az elkövetkezendő időszakban változatlanul szoros lesz. Nagyon 
fontosnak tartom a kereskedelmi kapcsolatok szorosabbra fűzését. Sajnáljuk ezt a 
döntést, ugyanakkor tiszteletben tartjuk a brit állampolgárok döntését, mint ahogy a 
brit kormány is ezt teszi. 

A brexit okait már sokan elemezték, és azt is mondhatnám, hogy mindenki 
igyekezett levonni a konzekvenciáit ennek a népszavazásnak, mint ahogy megtette 
Cameron miniszterelnök úr, megtette a brit kormány, hiszen új kormány alakult.  

De úgy tűnik, hogy az érem másik oldalán ott van Brüsszel, és mindezt nem 
tette meg Brüsszel, különösen a referendum után csak Londonra mutogattak, holott 
ennek a kilépésnek voltak okai nemcsak Nagy-Britanniában, hanem főleg 
Brüsszelben. Egyfajta kritikával éltek, ha úgy tetszik, az iránt a fiskális, illetve 
bürokratikus politika ellen, amit az Európai Bizottság vezetett és vezet. Tehát Nagy-
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Britannia úgymond levonta a konzekvenciát, azonban Brüsszel nem. Nem ártana 
elgondolkodni Brüsszelben is, hogy mi vezetett ide, hogy az Európai Unió egyik 
fontos tagja kilépett. 

De ha már így történt, akkor tiszteletben kell tartani a brit polgárok döntését, 
azonban azt is látnunk kell, hogy a brexit összesített hatása nemcsak Nagy-Britanniát 
érinti, hanem fordított értelemben, talán a 2004-es bővítéshez hasonlítható. 
Tudniillik a brexit mindenre kihat, az Európai Unió politikáira, szintén minden 
intézményére, és természetesen nem lesz könnyű az elválás. Hiszen mint ismert, az 
EU-szerződésben nincs előírva a kilépéshez vezető folyamat kezdeményezésére 
határidő, az erről szóló döntés meghozatala után.  

Mint ahogy a miniszterelnök úr is elmondta, Magyarország, több tagállammal 
ellentétben, abban érdekelt, hogy London csak akkor aktiválja az 50. cikket, ha 
kidolgozta a tárgyalási stratégiáját. És ez nagyon fontos. Tudniillik több ezer oldalt 
kell áttekinteni, és különösen a kereskedelemmel kapcsolatban új szerződéseket kell 
kötni az Európai Unióval. Mint ahogy a nagykövet úr említette, előttünk van a svájci 
modell, azonban egy új modellt kell kidolgozni, a brit modellt. Egy biztos, hogy a 
pozsonyi informális csúcson az Európai Unió tagországai, a 27-ek mindegyike 
kifejezte, hogy nem akar kilépni az Európai Unióból, továbbra is az Unió tagországa 
akar lenni. Ez számunkra megnyugtató.  

Tisztelt Nagykövet Úr! Egyetlen kérdésem van, ami a parlamentekkel 
kapcsolatos. Látható már, hogy hogyan alakul a Parlament szerepe az EU-
alapszerződés 50. cikke aktiválásában, a kilépési tárgyalások ellenőrzésében és a 
kilépésről szóló majdani megállapodás jóváhagyásában. Kérdezem, hogy hogyan 
alakul az együttműködés a kormány és a Parlament között ebben a vonatkozásban?  

Tisztelt Nagykövet Úr! Én meg vagyok győződve arról, ahogy elmondta ön is, 
Nagy-Britannia továbbra is egy szoros szövetségese lesz Magyarországnak, és ezt 
szeretnénk megvalósítani, illetve láthatóvá tenni nemcsak a politikai, hanem a 
gazdasági kapcsolatokban, hiszen Nagy-Britannia egy nagyon előkelő helyet foglal el a 
Magyarországra befektető országok között. Mi ezt a kapcsolatot szeretnénk 
megőrizni, és reméljük azt, hogy önök továbbra is szoros tagjai maradnak más 
európai szervezeteknek.  

És valóban igaz, ahogy a nagykövet úr mondta, önök csak egy szervezetből, az 
Európai Unióból léptek ki, és nem Európából. Annak ellenére, hogy egy csatorna 
elválaszt bennünket, de azért például a brit-magyar kapcsolatokban is több 
évszázadra visszamenő az az együttműködés, amit ma is láthatunk.  

Tisztelt Nagykövet Úr! Akkor, ahogy említettem, több kérdés nem lévén, arra 
kérem a nagykövet urat, hogy az idő előrehaladtára való tekintettel röviden foglalja 
össze a válaszait. Megadom a lehetőséget a nagykövet úrnak. Tessék parancsolni! 

Iain Lindsay reagálása 

IAIN LINDSAY, az Egyesült Királyság nagykövete: (Hozzászólását magyar 
nyelven kezdi.) Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen. (Hozzászólását angol nyelven 
folytatja.) Amennyi kérdésre csak tudok, válaszolok, és amennyire tudok, a lehető 
legrövidebb leszek, úgyhogy kezdem annak a legvégén, amit említett. 

Ezt már említette a találkozónk elején is, a parlamentek szerepét ebben az 
egész folyamatban. A népszavazási kampányt megvívták, megtörtént a népszavazás, 
jó sokan elmentek, megtörtént a véleménynyilvánítás. Nincs több próbálkozás arra, 
hogy bent maradjunk. A brit parlament túlnyomó többséggel, 6:1-hez javasolta, 
legalábbis támogatta a döntést. Az 50. cikk egyértelműen elismeri azt, hogy egy 
tagország a saját alkotmányos követelményei szerint elhagyhatja az Európai Uniót. 
Természetesen tőlük függ, hogy eldöntsék, hogy mik ezek. Tehát a parlamentnek 
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egyértelmű lesz a szerepe abban, hogy a lehető legjobb kivezető utat találjuk meg. A 
brit kormány pozíciója az, hogy nincs semmilyen jogi kötelezettség arra, hogy az 50. 
cikk hatályba léptetéséről konzultáljanak a parlamenttel, azonban kijelentette a 
kormány, hogy a parlamentet mindenféleképpen bevonja a jövőbeni tárgyalásokba, és 
ezzel kapcsolatban a brexit-ügyi minisztérium fog egyeztetni a szokásos csatornákon. 

Említette, hogy milyen munkát kell elvégezni. Az Egyesült Királyság 
gyakorlatilag a teljes jogszabályi alapot át fogja vizsgálni az 1972-es európai uniós 
törvény esetén és minden más olyan ügyben, ahol a parlamentnek esetleges szerepe 
van. A parlament tehát mindenféleképpen részt vesz ebben annak érdekében, hogy a 
legjobb utat megtaláljuk, mindez folyamatban van. Nagyon valószínű, hogy lesz 
valamiféle ad hoc bizottság, ami egyébként ellenőrzi az európai ügyeket, és 
természetesen vannak meglévő bizottságok, az európai ellenőrzési bizottság, illetve a 
Lordok Házának, a felsőháznak az EU-bizottsága. Ennyit erről. 

Ha megengedik, a többi kérdést kronológiai sorrendben válaszolnám meg, 
tehát, ahogy föltették őket.  

Először is: Magyarország, partnereik Közép-Kelet-Európában és hogy 
elveszítettek egy szövetségest. Ami nagyon egyértelmű, az az, hogy a V4-es országok 
egyenként és a V4 testületileg is kijelentette, hogy a lehető legszorosabb 
kapcsolatokra törekszik Nagy-Britanniával a kilépést követően is kétoldalú szinten és 
multilaterális, V4-Nagy-Britannia szintjén is. Mi ugyanezt szeretnénk. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy Magyarország és a V4-ek erőteljes partnerei Nagy-Britanniának, 
nagyon sok dologban osztozunk, közös a véleményük Európáról. Amikor a V4-
országok Európa jövőjéről beszélnek, tisztában vagyunk azzal, hogy ez nemcsak az 
Európai Unió jövője, hanem az egész kontinens jövője, annak a kérdése, hogy hogyan 
tudunk együttműködni mint szuverén államok. Nem leszünk részei az Európai 
Uniónak. Tisztában vagyok azzal, hogy a V4-es barátaink aggódnak, és valóban 
egyértelmű, hogy a reform ügyét nehezebb lesz az Európai Unióban továbbvinni így, a 
hiányunkban. 

Ami az úgynevezett piros és sárga lapos eljárást illeti: a sárga, zöld, piros lapos 
eljárás a britek egyik EU-reformjavaslata volt még a népszavazást megelőzően. Az 
Európai Unió ismételten több olyan területen próbál és gyakorol hatalmat, amelyeket 
nemzeti szinteken meg lehetne hagyni, amelyek nem befolyásolnák az Európai Unió 
működését. Az Európai Unió valóban túlontúl bürokratikus, mindig is szerettük volna 
erősíteni a nemzeti parlamentek szerepét. 

Ami Skóciát illeti: (Hozzászólását magyar nyelven folytatja.) úgy tudom, 
hogy amikor azt mondom, hogy skót vagyok, magyarul két jelentése van: Skóciában 
születtem, és a második… (Derültség. - Hozzászólását angol nyelven folytatja.) 
Talán azért értik azt, hogy különleges érdeklődéssel vonzódom a kérdéshez. 2014-ben 
már volt egy népszavazás a függetlenedésről Skóciában, és a skót nép akkor úgy 
döntött, jogilag elfogadható módon, méltányos módon, hogy maradnak az Egyesült 
Királyságon belül 55:45 arányban. Az a népszavazás, azt mondták, hogy 
generációnként egyszeri lehetőség volt, amivel éltek, és ez két éve volt. Azt az 
eredményt tiszteletben kell tartani. Az edinboroughi megállapodás értelmében 
mindkét fél, tehát a függetlenség- és az Unió-pártiak megállapodtak abban, hogy 
tiszteletben tartják az eredményt, és így fogunk hozzáállni a tárgyalásokhoz. Amikor 
az Európai Unióról tárgyalunk, egyként lépünk ki abból. A brit kormány szorosan 
együttműködik a skót kormánnyal, és igyekszik a lehető legjobb megállapodást 
kicsikarni. A skót kormánynak minden lehetőséget megadunk arra, hogy hallassa a 
véleményét, miközben a tárgyalási stratégiáról beszélünk, és várunk bármilyen 
kérdést. 
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Theresa May mint miniszterelnök első hivatalos látogatása Skóciában volt, 
szerintem ez is egyértelmű jelzés volt a szándékait illetően.  

Ami azt illeti, hogy nagy hiba lett volna a népszavazás: 33 millió ember vett 
részt egy ilyen demokratikus gyakorlatban, szerintem ez így nem nagy hiba. 
Egyértelművé tette a múlt évi parlamenti választások kapcsán is a konzervatív párt, 
hogy megtartják a népszavazást. Az igazság egyébként teljesen más. Az új főnököm 
Boris Johnson. Hova tűntek akkor a vezető arcok? A nemzetközi kereskedelmi 
miniszter pedig Liam Fox; aki pedig a brexit-ügyi minisztériumot vezeti, Davis úr, aki 
vezető szerepet vállalt a brexit-kampányban. Valóban most már mindenki beállt azon 
egyértelmű jövőkép mögé, hogy ki fogunk lépni az Európai Unióból, és ezt a 
folyamatot kell sikeresen végrehajtani. 

Ami a további európai uniós reformokat illeti: ezzel egyetértünk. Mi úgy 
érezzük, hogy ahhoz, hogy az Európai Unió releváns maradhasson saját állampolgárai 
felé vagy versenyképes maradhasson nemzetközileg egy egyre versengő világban, 
ehhez mindenféleképpen reformok kellenek. Ez volt az a csomag, amiért Cameron 
megpróbált tárgyalni. Ez volt az a csomag, amit előterjesztett a briteknek, erre 
mondták a britek azt, hogy akkor kilépünk.  

Hogy mi ad optimizmusra okot a gazdaságban? Én azt mondanám, hogy az 
elmúlt három hónapban egy relatíve zökkenőmentes politikai átmeneten túl, amelyre 
szerintem más európai országok mindenféleképpen irigykedhetnek az ez évi 
szavazásaikat követően, egy héttel a népszavazás után egy japán bank bejelentette, 
hogy hihetetlen összegért, 24 milliárd fontért vesz meg egy IT-céget, jelentős 
befektetéseket jelentett be a DSK és más cégek. Ahogy azt a miniszterelnök uruk is 
mondta, a britek jól állnak, szerintem nem Londonra kell ráhúzni a vizes lepedőt, 
hanem Brüsszelre. 

Ami pedig fontos dolog: én ebben a régióban egy nagyon-nagyon másféle 
Európában ’82-ben kezdtem el dolgozni, Varsóban. Az utolsó itteni megbízatásom 10-
15 évvel ezelőtt volt, a román NATO- és EU-csatlakozás idejében. A ’91-es 
forradalmak idején a balti köztársaságokban dolgoztam. Úgyhogy ez a térség nagyon 
közel áll a lelkemhez, mindig is közel állt a lelkemhez. Egy kis skót városban születve, 
ahol sok lengyel él, II. világháborús lengyelek, mindig is nagyra értékeltem azt a 
hozzájárulást, amit az ebből a térségből érkezett emberek tettek Nagy-Britanniában. 
Ahogy közeleg ’56 évfordulója, emlékezzünk arra, hogy milyen mértékben járult hozzá 
az a 20-25 ezer magyar, akit tárt karokkal vártunk ’56-ban Nagy-Britanniában, akik 
jelentős karriereket futottak be az én országomban. Szóval ez a régió mindig is fontos 
része volt az Egyesült Királyság fejlődésének.  

Értem én az aggodalmukat, amelyeknek hangot adtak azzal kapcsolatban, hogy 
a magyarokkal mi fog történni, akik ott dolgoznak, akik esetleg ott tanulnak. May 
asszony nyilatkozataival egyértelművé tette Pozsonyban, Varsóban, hogy nagyon 
reméli és szándéka is, hogy garantálja az európai uniós állampolgárok jogait, akik ott 
dolgoznak Nagy-Britanniában. Egyetlenegy forgatókönyv, ami alapján ez nem 
történhet meg, az, hogy a britek hasonló jogait nem tartják tiszteletben más EU-s 
országokban. Szerintem ez egyértelmű szándéknyilatkozat May asszony részéről, 
amellyel biztosítani akarja a magyar állampolgárok és más EU-s állampolgár jogait az 
Egyesült Királyságban. 

Még hadd szóljak Verhofstadttal kapcsolatban. Európai partnerek feladata, 
hadd döntsék ők el, hogy kit választanak ki, hogy tárgyaljanak velünk. Mi egyértelmű 
jövőképpel, szándékkal ülünk le: hogy egy mindkét fél számára nyertes megoldás 
szülessen. Mindenkinek az a szándéka, hogy jó legyen a kapcsolat a brexit után, és az 
Európai Uniónak is ez kell legyen a szándéka, hogy erőteljes legyen a kapcsolat Nagy-
Britanniával, amely a második legnagyobb európai gazdaság. És talán nem tudják, 
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Nagy-Britanniának egyetlenegy EU-s országgal van kereskedelmi többlete, az meg 
Írország. Az összes többi EU-s tagországnak deficitje van. Tehát nem kell űrtudósnak 
lenni, hogy az valóban a többi tagország számára érdek, hogy folyamatos jó kapcsolat 
legyen az Egyesült Királysággal.  

Ami az időkereteket, az ütemezést illeti. May asszony azt mondta, hogy idén 
nem léptetik életbe az 50. cikket. Ez azt jelenti, hogy majd jövőre léptetik hatályba. 
Hogy ez pontosan mikor történik, az még nem dőlt el.  

Két apró megjegyzés még, elnök úr. Ez a sajtót az elmúlt héten megjárt kérdés, 
az úgynevezett no-go zónák. Hadd legyek egyértelmű! Nincsenek no-go zónák Nagy-
Britanniában; nincsenek olyan helyek, ahol a rendőrség, a helyi hatóságok nem 
tudják a törvényeket betartatni. Egyértelművé tettük a magyar kormányzatnak, hogy 
az ezzel kapcsolatos szóróanyagban szereplő információ nem helytálló. 

Végül ami a magyar cégek nagy-britanniai befektetéseit illeti, illetve a britek 
itthoni befektetéseit. Nagyon sok attól függ, hogy mi lesz a tárgyalások végkimenetele. 
Szerintem nem fogunk jelentős változást tapasztalni a brit cégek idejövetelével 
kapcsolatban. Szerintem nagyon sok oka van annak, hogy a brit cégek ide akarnak 
jönni Magyarországra. Olyan emberként, aki Hongkongban próbáltam hongkongi, 
kínai cégeket Nagy-Britanniába vonzani, tisztában vagyok azzal, hogy minden előnye 
megvan annak, hogy Magyarországra jöjjön egy brit befektető. Vonzó piac a magyar 
piac a brit cégek számára, vonzó helyszín, jól képzett, tehetséges munkásokkal, fiatal 
magyarokkal, rendkívül jó nyelvtudással. Ezért vannak itt olyan cégek, mint a TESCO, 
a Diageo vagy a British Telecom, amelyek ezt az országot használják regionális vagy 
európai szolgáltatási központként. Én nem hiszem, hogy ezen nagyon sokat fognak 
változtatni máskor!  

Elnök Úr! Szerintem minden kérdésre vagy a legtöbb kérdésre sikerült 
válaszolnom, amiket feltett nekem. Egyetlen egy kommentet szeretnék még, ha 
megengedi, Firtl úr. (Hozzászólását magyar nyelven folytatja.) Köszönöm a kedves 
szavakat. Ez nagyon fontos a brit kormánynak, a brit külügyminisztériumnak, a 
nagykövetségnek és nekem. Nagyon fontos, hogy egy kicsit beszélhetek magyarul. 

(Hozzászólását angol nyelven folytatja.) Én nagyon-nagyon élveztem, mikor 
Londonban tanultam, Pécsett, Debrecenben folytattam a magyar tanulmányaimat. 
(Hozzászólását magyar nyelven folytatja.) Magyarországon, Budapesten dolgozom, 
a kedves családommal itt élünk. Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Köszönöm szépen az előadását. Azt 

gondolom, hogy nagyon jó áttekintést hallottunk a brit véleményről a brexittel 
kapcsolatban.  

Szeretném biztosítani önt arról, hogy a magyarok önök mellett állnak a 
jövőben, mert mindenféleképpen szükségünk van erre a fajta együttműködésre. Nem 
számít, hogy önök az Európai Unión kívül lesznek, változatlanul az európai kontinens 
részei lesznek, és ez nagyon fontos.  

Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mint ahogy azt talán ön is 
tudja, Edinburghban tanultam, és nagyon jó volt hallani néhány skótnak tetsző szót 
és skót kiejtést. A szívem fele egyébként Skóciában maradt, Edinburghban, ahol az 
elsődleges probléma az időjárás volt, nem függőlegesen, hanem vízszintesen esett az 
eső. Szokatlan volt karácsonykor az időjárás, de emlékszem, a magyar társaimmal azt 
éreztük, hogy mégis a világ egyik legjobb egyetemén vagyunk, az Edinburghi 
Egyetemen. Nem beszélve Aberdeenről, Glasgowról. Óvjuk meg tehát a brit-magyar 
kapcsolatok keretében a skót-magyar kapcsolatokat. 

Az elmúlt hét vasárnapján ünnepeltük a 175. évfordulóját annak, hogy a skót 
misszionáriusok Pesten egy missziót nyitottak, ahonnan évszázadokon keresztül 
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dolgoztak, még a Habsburg elnyomás idején is. Úgyhogy nagykövet úr, még egyszer 
nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. 

Most pedig a második napirend következik, ahol a brexitről fogunk hallani. 
Köszönöm szépen a nagykövet úr jelenlétét. További jó egészséget kívánunk! És ha 
szüksége van magyartanárokra, csak szóljon, mi szívesen tesszük! (Derültség.) 

 
IAIN LINDSAY, az Egyesült Királyság nagykövete: (Hozzászólását magyar 

nyelven teszi meg.) Köszönöm szépen. Ön túl kedves!  
 
ELNÖK: Két perc technikai szünetet rendelek el, és utána azonnal folytatjuk. 

(Rövid szünet.) 

Tájékoztató a brexit hatásairól és várható magyarországi 
következményeiről 

Folytatjuk ülésünket. Kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket! 
(Megtörténik.) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk bizottsági ülésünket a második napirendi ponttal, 
amely: tájékoztató a brexit hatásairól és a várható magyarországi következményeiről. 
A napirendnek két előterjesztője van, Szabó Zsolt, a Magyar Fejlesztési Bank 
elemzője, köszöntöm, és Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára, bizottságunk tiszteletbeli tagja, hiszen olyan sokat jár a bizottsági 
ülésünkre, hogy lassan már közöttünk a helye.  

Tisztelt Bizottság! A Magyar Fejlesztési Bank 2016 augusztusában tette közzé 
„A brexit hatásai és várható következményei Magyarországon” című tanulmányát, 
amelyet képviselőtársaim a múlt héten kaptak kézhez. Csak tájékoztatom a napirendi 
pont előadóit, hogy ezelőtt a brit nagykövetet hallgattuk meg a brexitről. Az érem 
egyik oldalát néztük meg, hallgattuk meg a nagykövet úrtól, aki rövid tájékoztatást 
adott a brexitről a brit nézőponttal kapcsolatban. Most megnézzük az érem másik 
oldalát, hogy mi ennek a magyar következménye.  

Tisztelettel felkérem az elemző urat, hogy szíveskedjék röviden ismertetni a 
fenti tanulmány fő következtetéseit! A mai ülésen sor kerül szemléltetőeszköz 
használatára, amihez a bizottságunk természetesen hozzájárul. És majd ezt követően 
kérjük Balogh László helyettes államtitkár urat, hogy fejtse ki a kormányzati 
álláspontot az említett tanulmánnyal kapcsolatban. Kérem a napirendi pont előadóit, 
hogy legyenek rövidek, hiszen az idő megy előre. Tessék parancsolni! Szabó Zsoltnak 
megadom a szót. 

Vida Szabolcs bevezetője 

VIDA SZABOLCS stratégiai és kontrolling igazgató (Magyar Fejlesztési Bank): 
Jó napot kívánok! Igazából ketten érkeztünk a Magyar Fejlesztési Bankból. Én Vida 
Szabolcs vagyok, stratégiai és kontrolling igazgató; Zsolt, a kollegám, az elemző. Azt 
szeretném kérdezni, hogy egypár szót a tanulmány hátteréről mondhatnék-e 
bevezetőként, utána átadom a szót Zsoltnak. 

 
ELNÖK: Természetesen. A mikrofont tessék majd egy kicsit közelebb tenni. 
 
VIDA SZABOLCS stratégiai és kontrolling igazgató (Magyar Fejlesztési Bank): 

Tulajdonképpen az MFB esetében nagyon fontos leszögezni, hogy az MFB a 
kormányzat gazdaságpolitikáját támogató háttérintézmény, mi igazából ebben a 
funkcióban végzünk elemzési feladatokat is. Ez a tanulmány egy rendszeres 
kiadványsorozat egyik havi állomása tulajdonképpen. A témákat házon belül 



20 

szakértői szinten jelöljük ki, így került sor erre a brexit-témára is tulajdonképpen egy 
gondolkodás eredményeként.  

Nem célunk az, hogy mi gazdaságpolitikai állításokat tegyünk. Mi csak a 
döntéseket, a majdani intézkedéseket szeretnénk információval megtámogatni. Ez a 
tanulmány is alapvetően egy leíró jellegű tanulmány, aminek az a célja, hogy 
Magyarország kitettségét Nagy-Britannia és a brexit-ügy felé összefoglalja, ilyen 
módon a következtetések levonását ez az anyag nem kívánja megtenni, hanem 
tulajdonképpen a helyzetnek egyfajta körülírása, bemutatása volt a célja.  

Természetesen ezeket a kiadványokat folyamatosan az igényeknek megfelelően 
át tudjuk alakítani, ha bármelyik tisztelt bizottsági tag vagy jelen lévő szeretne ilyen 
témát felvetni, arra nyitottak vagyunk a jövőben is.  

Én át is adnám a szót Zsoltnak, hogy elmondja a tanulmány megállapításait. 

Szabó Zsolt tájékoztatója 

SZABÓ ZSOLT elemző (Magyar Fejlesztési Bank): Én is szeretném 
megköszönni, hogy itt lehetünk. Örülünk, ha bármilyen elemzésünkkel, anyagunkkal 
hozzájárulhatunk a gazdaságpolitika, fejlesztéspolitika döntéshozóinak a 
munkájához. Az idő rövidségéből adódóan akkor el is kezdeném az anyagot. Az 
elemzés főbb pontjait próbáltam kiragadni. Elöljáróban annyit, hogy a brexitet, ami 
egy eléggé komplex, nehezen értelmezhető és eléggé sokkszerű hatást okozó folyamat 
és döntés lett Nagy-Britanniában, a lehető legalaposabban próbáltuk körbejárni. 
Ebből adódóan olyan adatokkal próbáltuk az egész folyamatot megérteni, áttekinteni, 
amelyek egyrészt a lehető legaktuálisabbak, másrészt közgazdasági oldalról közelítve - 
mi szeretjük a számokat - számszerűsítő hatásokat próbáltunk felkutatni, amelyek 
arra is lehetőséget adnak, hogy összemérhetőek legyenek az egyes országokat érintő 
potenciális hatások.  

Mivel a brexit hatásai valószínűleg több csatornán és elnyújtva érintik 
Magyarországot és a környező országokat egyaránt, mi a lehető legszélesebb 
adatkörre próbáltunk építkezni, és mind a rövid, mind a hosszú távú hatásokra 
próbáltunk fókuszálni és irányokat mutatni, hogy hol érdemes vizsgálni az egyes 
csatornákat, amelyek lehetnek részben közvetettek, lehetnek közvetlenek is.  

Át is mennék a rövid távú hatásokra, amelyeket az anyagban elsősorban pénz- 
és tőkepiaci oldalról vizsgáltunk. Ezek alapvetően közvetett hatások. Itt a magyar 
részvénypiacra, a magyar kötvénypiacra és a magyar állampapírpiacra fókuszáltunk. 
A július elején készült anyagban az akkori hatásokat még csak július 1-jéig, tehát hat 
munkanapon keresztül vizsgáltuk. Most már három hónap telt el, sokkal jobb 
rálátásunk van az akkori folyamatra. Én azt tudom mondani, hogy leegyszerűsítve 
úgy fogalmazhatjuk meg mind az állampapírpiaci, részvénypiaci és devizapiaci 
hatásokat, mint egy tóba ejtett kő hatása, amely először hullámokat gerjeszt, aztán 
szép lassan ezek a hullámok elülnek, és kiderül, hogy a tó tükre vagy visszatér az 
eredeti állapotra, vagy egy más szintre áll be.  

Közös dolog ebben a három piacban, amit vizsgáltunk - most konkrétan pont a 
devizapiac van előttünk -, hogy egy-két napos időtávon a régiós országokban - itt a 
visegrádi országokra és Romániára gondolva elsősorban - azt tapasztaltuk, hogy 
néhány napon belül a gyengülés irányába mozdultak el a devizák, azonban már egy 
hét alatt is megtörtént egyfajta korrekció, sőt, ha az ábra jobb felét nézzük, amely 
napjainkig mutatja be az árfolyamok alakulását, azt mutatja, hogy lényegében jóval 
erősebb pályán állnak ezek a devizák, mint a brexit napján. 

Ugyanezt látjuk pepitában a részvénypiacon, lényegében pont ellenkező 
előjellel: egy-két napos távon jelentősen visszaestek a részvénypiacok, azonban, ha 
megnézzük az előző hétig bezárólag, a lengyel részvénypiacot leszámítva - ennek 



21 

lengyel belső okai vannak - lényegében túlszárnyalták, meghaladták a brexit napján 
lévő szinteket.  

Az állampapírpiacon mi a tízéves államkötvényekre fókuszáltunk, ez egyfajta 
fontos benchmark az állampapírpiacon. Az állampapírhozamok azt fejezik ki - talán 
csak fél mondatban -, hogy minél magasabb a hozam, annál rizikósabb az adott 
eszköz, annál nagyobb kockázatot tulajdonítanak neki a befektetők. Itt is azt látjuk, 
hogy néhány napon belül hozamemelkedés következett be, de már egy héten belül is 
korrigáltak a hozamok, sőt, napjainkra jelentős, 50 bázispont körüli csökkenés 
figyelhető meg.  

Át is lapoznék az izgalmasabb részre, ami azt gondolom, mélyebb elemzést 
igényelhet, vagy több kérdés hangozhat el ezzel kapcsolatban, a közvetlenebb és 
hosszabb távú hatásokra gondolok ez alatt. Az egyes hatásokat úgy vizsgáltuk meg, 
hogy a GDP arányában milyen potenciális hatások érhetik Magyarországot a 
különböző csatornákon. Az első csatorna az ábrán - mindjárt elmondom, hogy kell 
értelmezni - a külkereskedelmet jelenti. Minden ábrán, amit most mutatni fogunk, 
bal oldalt egyfajta volumenegységben, mértékegységben, számszerűsítve forintban, 
dollárban, fontban van kifejezve egy-egy hatás, míg jobb oldalon az adott hatásnak a 
GDP-arányos részét mutatjuk be.  

Talán már nem lövöm le a poént azzal, ha azt mondom, hogy Lengyelországot a 
legtöbb csatornán keresztül már csak méretéből is adódóan a leginkább érintettnek 
vehetjük, ha azt nézzük, hogy állományi adatokat tekintve milyen a lengyel kitettség a 
brit hatásoknak. Viszont GDP-arányosan sokkal érdekesebb a kép, és azt gondolom, 
hogy Magyarország szempontjából is ez az igazán mérvadó. 

Ebből adódóan egyébként pont a GDP-arányos dimenziók szerint lettek sorba 
rendezve az új tagállamok. Itt már egy szélesebb spektrumról beszélünk, nemcsak 
visegrádi országok, hanem a 2004-ben és azután csatlakozó országok. Zárójeles 
megjegyzés: ahol nem volt adat, sajnos azokat az országokat nem szerepeltettük. 

Tehát külkereskedelem tekintetében elmondható, hogy a legnyilvánvalóbb és 
legtöbb elemzésben is szereplő csatorna a külkereskedelem. Magyarország 
Britanniával szemben folyamatos külkereskedelmi szufficittel, tehát többlettel 
rendelkezik, nagyjából 600 milliárd forint az éves többlet, 1000-1100 milliárd 
forintos a magyar export Britanniával szemben. Mindig azzal a gondolattal 
játszottunk el, hogy az adott évi legfrissebb GDP-adat és a legfrissebb vizsgált adat 
alapján mi az a GDP-arány, ami effektíve ki van téve a brexit hatásának. Ha azt 
nézzük, hogy a brit-magyar export a magyar GDP-hez hogyan aránylik, az 3,2 
százalékot jelent. Tehát teljesen hipotetikusan, ha mondjuk, megszűnne a magyar-
brit külkereskedelem akár a vámok révén, akár exportőr döntések révén, akkor a GDP 
3,2 százaléka kérdőjeleződne meg, vagy lehet arról beszélni, hogy mi lesz azzal a 3,2 
százalékkal mértékét tekintve.  

Viszont, ha a külkereskedelmi többletet nézzük, az 1,8 százalék körüli a GDP 
arányában. Ebben a tekintetben, tehát GDP-arányosan Magyarország közepesen 
kitett országnak tekinthető.  

Említettük, hogy minél több adatot próbáltunk áttekinteni, minél több 
csatornára próbáltunk fókuszálni. Sorban haladva a következő - és majd később ki fog 
derülni egy érdekesebb dimenzió - a működő tőke alakulása.  

A volumenét tekintve itt is Lengyelország számít az egyik leginkább kitett 
országnak. Itt a britanniai tőke adott országbeli állományát - tehát nem flow, hanem 
stock -, tehát a 2014-ig beérkezett működőtőke-állományát vetítettük GDP-
arányosan. Magyarország viszont a második Bulgáriát követően, ha GDP-arányosan 
nézzük a kitettségét. 
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A következő dimenzió a portfóliótőke, amit sok esetben forrótőkének is szoktak 
nevezni. Ebben a tekintetben Magyarország GDP-arányosan a leginkább kitett 
országnak tekinthető. Míg az előző oldalon szereplő működő tőkénél GDP-arányosan 
5 százalék az FDI/GDP-arány, a portfóliótőkét tekintve valamivel kevesebb, 4,6 
százalék körüli. Tehát ha hirtelen úgy döntenének mondjuk a brit befektetők, hogy 
kivonnák az itteni portfólióberuházásaikat, a hiteleiket megszüntetnék, akkor a GDP 
4,6 százalékáról beszélhetünk, hogy mi lesz ennek a sorsa.  

A következő és más országokban is előszeretettel vizsgált dimenzió a 
munkavállalói hazautalások szerepe, ami sok esetben a fogyasztási csatornán 
keresztül befolyásolja adott országban az elkölthető jövedelmet és a GDP alakulását. 
Látható, hogy Magyarország itt is nagyjából közepes országnak tekinthető GDP-
arányosan. Hozzá kell tenni azonban, hogy pont a Britanniában élők számát illetően 
is nagy a bizonytalanság a számokat tekintve, mind pedig a Britanniából hazautalt 
jövedelmeket tekintve. Egyes elemzések ezt évente 1,5-16,5 milliárd font közötti sávba 
becsülik, tehát nagyjából tízszeres eltérés van. Tehát nagy bizonytalanság ennek a 
mértéke.  

Természetesen, mint sok más egyéb, ez is függ a brexit-tárgyalások sorsától, 
jövőjétől, hogy mi lesz a kinti magyar munkavállalókkal, limitálások történnek-e, 
maradhatnak-e, teljes mértékben haza kell költözniük, vagy állampolgárságot kell-e 
szerezniük. Tehát nagyon nagy a bizonytalanság ezen a téren is.  

Az egyik legizgalmasabb kérdés szerintem a brit uniós költségvetési részvétel 
szerepe. Elővettük az adatokat. Az elemzésben lefektetett részletes számítások alapján 
mi úgy spekuláltunk, hogy ha mondjuk a britek a 2014-2020-as költségvetési időszak 
utolsó két évében nem fizetnek be az EU büdzséjébe, az erre a két évre eső nettó 
büdzsébefizetéstől eltekintünk, és figyelembe vesszük a magyar nettó 
forrásfelhasználást, akkor úgy becsültük, úgy számoltuk, hogy ez erre a két évre 
vetítve nagyjából a GDP 0,7-0,7 százalékát, a költségvetésnek pedig nagyjából 2-2 
százalékát jelentené erre a két évre. (Dr. Józsa István: És a forrásoknak, amiket 
kaptunk…) Magyarország 21 milliárd forint… (Dr. Józsa István közbeszólása. - 
Elnök: Euró.) Bocsánat, euró összegben kap nettó forrást az EU-tól. Úgy saccoltuk, 
hogy nagyjából olyan 1,5 milliárd euró lenne az az összeg, ami a brit költségvetési 
befizetési stoppal történne, és ezt arányosítottuk. (Dr. Józsa István közbeszólása.) 
Igen, a britek az egyik legnagyobb befizetői az EU-nak, ebből adódik az egész. 

Ezt követően, mielőtt még rátérnék arra, hogy a számszerűsítésünk alapján 
milyen potenciális hatások adódnak így, aggregált szinten, bemutatnám azt, hogy más 
elemzések, brit, német és nemzetközi elemzések hogyan rangsorolják az egyes 
országokat kitettségüket tekintve. Most mindegyiknél az látszik, a skálától 
szándékosan tekintettünk el, itt rangsorolva vannak az egyes országok, az mondható 
el, hogy Magyarország a középmezőny, a középmezőny első felébe tartozik a 
kitettséget tekintve. És még az is elmondható, hogy általában a balti országok vannak 
a leginkább érzékeny területen, míg a délkelet-európai országok, részben a késő EU-
csatlakozásból, részben a gazdasági fejlettségükből is adódóan, a leginkább védettek a 
potenciális hatásokat tekintve. 

És akkor rátérve arra, hogy mi hogyan összegeztük az egyes hatásokat. 
Egyrészt, ha valamennyi öt, hosszú távú hatást egymás fölé helyezzük, amelyek között 
persze vannak átfedések szükségszerűen is, mi úgy saccoltuk, hogy nagyjából olyan 10 
százalék feletti GDP-arányos hatással lehet számolni. Azonban hozzá kell tenni, hogy 
ennek nagy része a működő tőkének és a portfóliótőkének a hatásából adódik. Ebből 
adódóan ezeket le is választottuk, és ha az ábra jobb felén lévő szempontokat 
összegezzük, szintén GDP-arányosan, tehát munkavállalói hazautalások, export és az 
EU-s költségvetésben való brit részvétel, akkor Magyarország már a középmezőny 



23 

elején helyezkedik el. És lényegében ez a rangsor nagy egyezéssel lényegében lefedi az 
előző négy elemzésben adott sorrendet.  

Tehát lényegében azt mondhatjuk el, hogy a következtetésünk ilyen 
tekintetben, hogy Magyarország közepesen kitett régiós országnak számít, nem 
feltétlenül újdonság, annyiban viszont új, hogy mi ezt megpróbáltuk számszerűsíteni. 
Tehát a többi elemzés ettől sokkal távolabb állt, vagy hozzávetőlegesebb számokkal 
számolt.  

Összegezve pedig azt mondhatjuk el, ahogy rövid távon láttuk, visszautalva a 
tóba vetett kavics hatására, lényegében nem fedezhetőek fel hatások a deviza 
állampapír- és részvénypiacon. Középtávon, ahogy az előbb említettem, 
Magyarország közepesen érintett országnak tekinthető, viszont van néhány 
sajátossága Magyarországnak.  

Még egyszer kitérnék arra, hogy a működő tőke és a portfóliótőke, elsősorban a 
működő tőkét tekintve, nem feltétlenül rizikótényező, pont abból adódóan, hogy a 
működő tőke majdani potenciális, esetleges kereskedelmi korlátozások esetén 
megkerülheti a kereskedelmi korlátokat. Ugyanúgy, ahogyan Németország is például 
a kínai exportot elkerüli azzal, hogy németországi gyárak jönnek létre Kínában, ott 
kezdenek gyártani, ott hoznak létre új értéket, és megkerülik lényegében a vámjellegű 
akadályokat.  

Látható, hogy Magyarországon, visszalapozok egy másodpercre, az FDI aránya 
rendkívül magas GDP arányában a többi országot tekintve. Ez egyfajta stabilizáló 
tényező lehet. Ez akár bővíthető is a későbbiekben, ha a brit befektetők ezt úgy ítélik 
meg.  

További magyar sajátosság, hogy a munkavállalói hazautalások kevésbé érintik 
Magyarországot, mint mondjuk a balti országokat. Tehát ez egy kevésbé jelentős 
tényező. Viszont a legtöbb országhoz hasonlóan minket is leginkább a 
külkereskedelmi és a költségvetési csatorna az, ami a leginkább érint. 

Még egy utolsó záró gondolat, és akkor át is adnám a szót az elnök úrnak vagy 
a kérdéseknek. A hosszú távú hatásokat tekintve azért el kell mondani, hogy nagyon 
sok függ a brexit pontos alakulásától, menetrendjétől, a tárgyalási stratégiától és 
egyéb váratlan fejleményektől, azonban pont, kifejezetten az állampapír-piaci 
folyamatokat tekintve azt mondhatjuk el, hogy sok függ az ország külső megítélésétől, 
értve ez alatt, hogy az ország hitelminősítése hogyan alakul, hogyan alakul a magyar 
költségvetés, az államadósság helyzete. Lényegében erről szólt a tanulmány. Úgyhogy 
én be is fejezném ezzel, köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a rövid előadást, nagyon tanulságos számunkra. És 

most hallgassuk meg a kormány képviseletében az államtitkár urat. Tessék 
parancsolni! Kérem, hogy röviden tegye meg hozzászólását. 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Urak! Lényegét tekintve, ami a 
kitettséget illeti és az elemzésben is számokat látok, ez közel esik a kormányzati 
elemzéshez is, valóban, az Európai Unió nem jelentéktelen szereplője döntött úgy 
népszavazás útján, hogy elhagyja az Európai Uniót. 

Nagyon nehéz ma a hatásokról nagyon precízen és egzakt módon beszélni. 
Vannak rövid távú hatások, ezt láttuk a népszavazást követő egy-két hétben. Ezek 
tényleg sokkszerűek voltak.  

De ami még meglepőbb volt, hogy ezek nagyon gyorsan korrigálódtak, amikor 
kiderült, hogy nem holnap és holnapután kezdődnek meg a kilépésről szóló 
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tárgyalások. Nehéz még a szót is megtalálni, mert csatlakozási tárgyalásokat 
ismerünk, de kicsatlakozási tárgyalásokat még nem. De amire ki akarok lyukadni, 
hogy nagyon sok a bizonytalanság.  

Nem tudjuk, hogy mi lesz az a feltételrendszer, egy, amit a brit fél el kíván érni, 
tehát milyen víziója van konkrétan arról, hogy hogyan kíván úgy az Európai Unión 
kívül élni, hogy maximalizálja, optimalizálja a meglévő és egyébként millió szállal 
Európához köthető gazdasági és egyéb kapcsolatait. És amikor azt mondom, hogy 
millió szál, ez nem egy irodalmi fordulat, az tényleg millió, tehát növény-
egészségügyi, állat-egészségügyi, szabványügyi előírásoktól kezdve a kereskedelemig, 
az FDI-ig, a pénzügyi kapcsolatokig. Tehát sokkal tágabb, mint a napi kereskedelem 
vagy a gazdasági kapcsolatok szűken vett értelmezése. 

Kettő: nem tudjuk, még magunk sem, hiszen előbb látnunk kell, hogy mi a 
javasolt tárgyalási irány. Az Európai Unió tagállamai, Magyarországot is beleértve, 
erre hogyan reagálnak, és hogyan kívánják azt az egyensúlyt megteremteni, hogyha 
valaki kívül van, az nem azonos értékű a tagsággal, de mégis, a lehető legkisebb kárt 
szenvedje a gazdasági kapcsolatrendszer. Ezt a képletet ebben a pillanatban nem 
tudjuk feloldani. 

A magyar kormány álláspontjáról, azt gondolom, ebben a korai szakaszban 
talán két lényeges dolgot kell mondani. Magyarország azon EU-tagállamok közé 
tartozik, amely nem sürgeti a brit csatlakozási tárgyalások megkezdését, tehát azt 
gondolja, hogy meg kell adni a brit félnek és a brit kormánynak azt az időt, hogy egy 
világos, végrehajtható menetrendet dolgozzon ki és célokat határozzon meg, ami 
egyébként a tárgyalásoknak valamifajta alapját fogja képezni. A másik, hogy 
Magyarország sem jutalmazni - értelemszerűen -, sem büntetni nem kívánja a brit 
királyságot azért, mert a népszavazás ilyen eredményt hozott.  

Ezt el kell fogadni, ez egy döntés, és ennek fényében egy optimális gazdasági és 
egyéb megállapodás-rendszert kell tudni létrehozni, olyat, amelybe a magyar érdekek 
a lehető legkevésbé sérülnek. Mennyire sérülnek? Elhangzott a prezentációban, hogy 
természetesen a kilépési folyamat hatással van az Európai Unió tagállamaira, így a 
magyar gazdaságra is. Mi nagyon-nagyon sok feltételezést persze figyelembe véve azt 
gondoljuk, és aminek azért már vannak látható jelei, hogy a brit GDP vélhetően az 
elkövetkező három évben csökkenni fog, ennek jelentős része egyébként a 
bizonytalanságból is fakad, tehát elhalasztott beruházások, elhalasztott befektetések, 
a bizonytalanságra nyilvánvalóan mindenki kivár és látni szeretné azt a koordináta-
rendszert, amelyben majd 5-10-15 év múlva az a bizonyos beruházás megvalósul; 
tehát ennek a hatásai már látszódnak. A magyar gazdaságra a közvetlen és közvetett 
hatások, mi úgy számoljuk, hogy nagyjából - most minden más tényezőt 
természetesen változatlannak tekintve - 0,3-0,4 százalékos GDP-csökkenéssel 
járhatnak. 

Természetesen nagyon sok múlik azon, hogy mi lesz az a modus operandi, 
amellyel valamikor majd a brit gazdaság az új koordináta-rendszerben a magyar 
gazdasággal és a többi európai tagállammal együtt tud működni. Itt is nagyon sok 
találgatás van. Hallottunk arról, és ez így van, hogy a brit cégeknek és a brit 
gazdaságnak kulcsfontosságú a belső piachoz való további hozzáférés - erre vannak 
példák -, olyan országok, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, de mégis a belső 
piachoz hozzá tudnak férni, ennek viszont van egy nagyon fontos és magyar 
szempontból sem lényegtelen eleme, hogy a belső piachoz úgy lehet hozzáférni, hogy 
mind a négy szabadságjog egyenértékű, tehát a munkaerő szabad vándorlása 
pontosan egyenértékű az áruk és a szolgáltatások szabad áramlásával, és ez nyilván 
például a pénzügyi szektorban a City szempontjából azért kulcsfontosságú, mert ha az 
Európai Unió belső piacához a pénzügyi szolgáltatások keretében hozzá akar férni, 
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akkor ennek egy kicsit a pandanja éppen a brexitet kiváltó vagy inkább befolyásoló 
munkaerő szabad áramlása kérdése lehet. Tehát itt nem teljesen világos, azt hiszem, 
az elemzőknek sem, hogy mi lehet a végső kibontakozás. Itt várunk a brit kormányra. 

Mi is hasonló csatornákat állapítottunk meg: külkereskedelem, munkaerőpiac, 
FDI, tehát közvetlen tőkebefektetések. A közvetlen tőkebefektetésnél egy picit 
árnyalnám a képet, egyetértve azzal, hogy ez egy inkább stabilizáló tényező, mint 
bizonytalansági tényező: lehet egy sor olyan befektető ma a brit szigeteken, akik azért 
mentek a brit szigetekre, mert a belső piachoz akartak hozzáférni. Egyrészt itt föl fog 
merülni részükről az a kérdés, majd amikor látják a koordináta-rendszert, hogy 
tudnak-e ők változatlanul majd a belső piachoz hozzáférni vámmentesen és 
korlátozásmentesen vagy nem, fölmerül-e annak az igénye sima gazdasági, 
közgazdasági számítások alapján, hogy érdemes áttelepülniük egy uniós tagállamba, 
vagy onnan is tudják ezt folytatni. Ezek között lehetnek brit tulajdonú cégek, és 
lehetnek harmadik országbeli cégek, japánok, koreaiak, amerikaiak, kanadaiak. 

S itt bizonyos döntések tekintetében, ahogy a tárgyalások koordináta-
rendszere ismertebbé válik, és a kifutása, valamint az esélyei - és látszik, hogy már 
elhalasztottak beruházásokat, egyébként betervezett beruházásokat -, ők olyanok 
lehetnek, akik különböző megfontolások alapján különböző uniós tagállamokat 
választanak, és azt gondolom, itt a magyar piac is és a magyar gazdaság is szóba jöhet.  

Még izgalmasabbak azok a beruházók, akik még nem hoztak beruházási 
döntéseket, de az előzetes program szerint fél évvel ezelőtt vagy egy évvel ezelőtt 
Nagy-Britanniát célozták meg, a brexitet követően pedig a gazdasági-üzleti terveiket 
újra kellett komponálni, és ebbe a komponálásba már megint csak európai uniós 
tagállamok jöhetnek szóba, mert a fő cél megint a harmadik országokban a belső 
piacra való bekerülés. E tekintetben én azt gondolom, hogy Magyarországnak ebben a 
stabilizáló elemben lehetnek további olyan esélyei, hogy a brexit miatt nem az 
Egyesült Királyságba irányuló beruházások egy részét természetesen, de valamekkora 
részét ide is lehet hozni.  

Tehát miközben látjuk a kockázatokat, miközben látjuk a negatív, várható 
hatásokat vagy vélelmezhető hatásokat, azt is látjuk, hogy a folyamatba bizonyos 
lehetőségek is vannak. És én azt gondolom, hogy az eminens magyar érdek, hogy ha 
brit cégek vagy harmadik országbeli cégek keresik azt a lehetőséget, hogy a belső 
piacra jutást hogyan váltsák ki, akkor azokban a szektorokban és ott, ahol 
versenyelőnyünk tud lenni vagy legalábbis versenyképesek vagyunk, azokba az 
irányokba azt a fajta lobbitevékenységet tudjuk folytatni, amivel, ha lehet, ezeket az 
országokat, ezeket a beruházókat amennyire csak lehetséges, Magyarországra 
csábítsuk. Tehát miközben kockázatok vannak, miközben a negatív hatása 
elvitathatatlan, lehetőségek is vannak, amelyekkel ezeket a negatív hatásokat részben 
vagy egészben nagy valószínűséggel kompenzálni is lehet. 

A brit kapcsolataink - és talán nagykövet úr is erre utalt - kitűnőek gazdasági 
területen, külföldi befektetések, külkereskedelem területén eddig a magyar 
munkavállalók előtt is. Talán egy gondolatot a munkavállalókról, amiről nem esett 
szó. Nyilván a magyar pozíció az, hogy messzemenőkig ragaszkodjuk a munkavállalók 
jogainak megtartásához, akik bent vannak, meg aki be akarnak menni a szabad 
munkaerő-áramláshoz. De ha ez mégis sérülne, és az merülne föl, hogy a 
Magyarországról elszármazott munkavállalók Nagy-Britanniában egy új helyzet elé 
kerülnének, akkor még mindig két eshetőség van. Vélelmezhető, hogy egy részük, aki 
arra kényszerülne, hogy elhagyja Nagy-Britanniát, egy másik EU-tagállamot keresne, 
de egy részük, nem teljesen kizárt, hogy mégiscsak azon gondolkodna, hogy ha már az 
a lehetőség megszűnt, akkor hazajöjjön. Ezek még túl korai spekulációk 
természetesen, de két opció van, és ezeket is érdemes megemlíteni.  
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Egy utolsó gondolatot, ha megengednek. Az elmézések ténylegesen - független 
elemzések, MFB-elemzés, kormányzati elemzések - eléggé egy irányba mutatnak: 
Magyarország nagyjából a középmezőnyben van, hogy milyen hatások érhetik, tehát 
nemcsak az újonnan csatlakozott országok, hanem Hollandia, Belgium, tehát a brit 
gazdasággal nagyon-nagyon szoros gazdasági és pénzügyi kapcsolatokat ápoló 
országok is nagyon erősen érintettek. 

De egy dolog fontos még a negatív számok elmondásán és beazonosításán 
túlmenően is, hogy egészen máshogy látjuk ezt a helyzetet ma, mint láttuk négy vagy 
öt évvel ezelőtt, a magyar gazdaság sérülékenysége jelentős mértékben csökkent. 
Tehát az a fajta ellenálló képesség, ami ma a gazdaságot jellemzi, és amelyet többek 
között az utóbbi két felminősítés is hitelesít, ténylegesen arra enged következtetni, 
hogy akármi is lesz a brexit kifutása, akármi lesz ennek az időfaktora, a magyar 
gazdaság ezt a sokkot, vagy talán nem is sokkot, hanem ezt a vélelmezett negatív 
hatást sokkal simábban fogja tudni feldolgozni, és talán a lehetőségek kihasználására 
is több energiát tud fektetni, mint tette volna ezt négy vagy öt évvel ezelőtt, amikor a 
gazdaság állapota sokkal-sokkal sérülékenyebb volt.  

Tekintettel az idő rövidségére, elnök úr, itt megállnék, de kérdések esetén állok 
rendelkezésre. 

Kérdések, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak és Szabó Zsoltnak az előadását. 
Íme, láttuk az érem másik oldalát. Egy biztos, hogy a brexit új helyzetet teremt a 
magyar-brit kétoldalú gazdasági kapcsolatokban. A brit szavazók döntésének 
gazdasági következményeit a korábbi precedens irányába azért is nehéz 
számszerűsíteni, mivel a kilépési egyeztetések akár évekig is elhúzódhattak, és annak 
végeredménye, ahogy hallottuk, egyelőre megjósolhatatlan. Továbbá a hatások, 
közvetlenül az EU működésének bármilyen átalakulásán keresztül, áttételesen is 
érintik a magyar gazdaságot. 

Tehát az elemzések szerint a térségbeli országok közül Magyarország relatíve 
nagymértékben érzékeny az Egyesült Királyság EU-ból való távozását illetően, 
azonban a tényleges kilépés elhúzódásáig összességében, én úgy érzem, hogy mind a 
piacoknak, mind a gazdaságpolitikának kellő ideje van, ahogy az államtitkár úr is 
mondta, felkészülni az esetleges negatív hatások kivédésére és enyhítésére. 

Egy biztos, hogy ezek a számok figyelmeztetőek számunkra, hogy milyen 
óvatosan kell kezelni akár pró vagy akár kontra a brit kilépési folyamatot. Megadom 
képviselőtársaimnak a lehetőséget kérdésekre. (Jelzésre.) Először Józsa képviselő 
urat illeti a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az kétségtelen, hogy 

a brexit hatására a kitettség alapvetően ott, a csatornán túl jelentkezik.  
Ezt én a nagykövet úrnak is próbáltam érzékeltetni. Erre ő azt válaszolta, hogy 

nem tudom, hány tízmillió brit gondolta ezt így. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a 
bizalmi tőkevesztés elszenvedése, hogy milyen folyamat révén jut el idáig egy ország, 
bizonyos mértékig így, utólag csak a felelősség áthárítása a népszavazás résztvevőire, 
meg a kilépésre szavazókra. Ezt a meglátásom szerint a brit elit nem gondolta végig, 
hogy mi lehet ez a folyamat. Most próbálják a vert helyzetből, amit még lehet, az 
átmenetet tekintve, meg az új status quót tekintve egy viszonylag kedvező, Svájchoz 
vagy Norvégiához hasonló szituációt kihozni, amire, úgy tűnik, hogy kevés esély van.  

Még az előző EKB elnök érvelését hallottam. Trichet úr mondta, hogy az, hogy 
az Európai Unió az európai GDP egyetlen százalékából megoldja a saját költségvetési 
működését és egy viszonylag összehangolt euróval, önálló fizetőeszközzel bíró, 
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összehangolt gazdasági egységként működik, az igazából maga a csoda, mert ilyen 
kicsi ráfordítással ekkora bizalmitőke-nyereséget elérni, nem nagyon van más példa 
rá.  

Úgyhogy én attól tartok, hogy ez a kilépés most az önzés vagy együttműködés 
összevetésében került megítélésre, és nem világlott ki, hogy azért folyamatában, a 
globalizáció jelentette kihívások közepette mindenütt egyfajta integrációra törekszik a 
világ több térsége, hogy valamelyest kompenzálni tudja ezt vagy a versenyképességét 
növelje.  

Tehát ez a GDP 1 százalék, ami csak úgy tudta ezt a bizalmitőke-nyerést az 
Unió számára elérni, hogy tartozott hozzá egy viselkedéskultúra, egy hozzáállás-
kultúra, a szolidaritás, az együttműködés kultúrája, az az elköteleződés, hogy majd 
Európában történelmi tapasztalatok alapján békét akarunk, hogy olyan 
együttműködési mechanizmusokat építünk ki, amelyek garantálják, hogy Európa 
nemcsak békében tud működni, hanem fejlődni is tud. Tehát ezt tekintve, hogy 
mondjuk a NATO-ban az elvárás a GDP 2 százaléka minimálisan - az más kérdés, 
hogy mi a közelében sem vagyunk -, szóval úgy gondolom, hogy figyelmeztető vagy 
nagyon elgondolkoztató, hogy milyen uniós politikát célszerű egy-egy országnak 
folytatnia. Ez nem jelenti azt, hogy nem kellene nekünk kezdeményezően fellépni az 
Unió, vagy ahogy itt most megfogalmazza a kormány, Brüsszel működésének a 
fejlesztése, megreformálása tekintetében, de ez a példa, hogy ennyire a törés közelébe 
jutni, ez megítélésem szerint komoly átgondolást igényel és kockázatos, ha úgy teszik, 
kalandorpolitika volt a brit vezetés részéről.  

Az valószínűsíthető, amit mind a két elemzés alátámasztott, hogy lesz 
áttelepülés, kitelepülés a szigetekről, és az is elképzelhető, hogy ennek Magyarország 
bizonyos tekintetben nyertese lehet, de összességében, a folyamat egészét tekintve ez 
már csak kármentés. Tehát ez egy ilyen kis apró mellékág. Persze, élni kell vele, 
lehetőséget kell rá teremteni, de azért az egész brexit legsúlyosabban a britekre, de az 
Európai Unió többi tagállamára nézve is, ahogy az elemzések is mutatták, inkább 
negatív hatással lesz.  

Ezt csak azért mondtam el, nem szeretném, ha a nagy nemzeti 
felbuzdulásában, a hazafiságot tekintve én teljesen egyetértek, de az európai 
együttműködés mondjuk talán kicsit több kultúrát, több megértést, több készséget 
igényel az együttműködésre, mondhatni: egy türelmesebb diplomáciát. Én ezt 
szeretném javasolni a jelenlegi kormányzatnak. Köszönöm az előterjesztők munkáját. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársam! Kérem, hogy ugyanezt 

mondja el Brüsszelben is a szolidaritásról, jó? (Dr. Józsa István: Szoktam!)  
Csak egyetlen egy példa. A legutóbb az államtitkár urat hallgattuk meg a 

kiküldetési munkavállalással kapcsolatban. Ugyanazt benyújtja a Bizottság, tehát 
nem veszik figyelembe a nemzeti parlamentek sárga lapos eljárását. Tehát ehhez 
képest azt hallottuk, hogy korábban a Juncker-bizottság más fizimiskát ölt, ha szabad 
ezt a kifejezést használnom, tehát meghallgatja a nemzeti parlamenteket, szorosabb 
együttműködés lesz a nemzeti parlamentekkel. Íme, az eredmény, tisztelt 
képviselőtársam! 

Hogy ki von le következtetést, és ki nem von le - bizony Brüsszelnek is el 
kellene gondolkodni azon, hogy miért történt mindez. Illetve ez már egy 
következménye természetesen, amit mindnyájunknak el kell viselni, de legalább 
úriember módjára történjék meg, minél kevesebb fájdalommal, elsősorban 
Magyarország számára - ebben nem lesz probléma -, másrészt pedig a többi visegrádi 
négy, közép-európai ország számára is. Bana alelnök úré a szó! 
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BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Előadók! Tisztelt Bizottság! Először is, szeretném megköszönni a Magyar Fejlesztési 
Banknak, Szabó Zsolt úrnak és kollégájának, hogy kiegészítették most itt, szóban a 
hozzánk eljuttatott háttéranyagban foglalt információkat. Áttekintettem 
természetesen előzetesen az anyagot, és tényleg egy nagyon hasznos összefoglalót 
kaphattunk a brexit várható következményeivel összefüggésben.  

Az előző napirendi pontnál, amikor a brit nagykövet urat hallgattuk meg, a 
most elhangzott kérdések közül értelemszerűen már nagyon sok felmerült. Én azt 
gondolom, Józsa képviselőtársunk mondta itt, hogy egy visszafogottabb diplomáciai 
fellépés lenne elvárható, én azért máshová helyezném a hangsúlyokat. Én azt 
gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság 
és az Európai Unió között az előttünk álló tárgyalások vonatkozásában úgy alakuljon 
a helyzet, hogy Magyarország érdekei a lehető legkevésbé sérüljenek. 

Itt valóban az egyik legfontosabb kérdés az ott dolgozó honfitársaink helyzete. 
Tehát ez az egyik olyan sarokpont, amire a kormánynak mindenképpen figyelnie kell. 
És nyilván itt különböző forgatókönyveket vázolt fel az államtitkár úr, de nem 
gondolom, hogy az elvándorlás visszafordítása tekintetében azt kellene várnunk, hogy 
esetleg más nyugat-európai vagy észak-európai országok is majd a kilépés mellett 
döntenek, és akkor így jönnek haza ezek a fiatalok vagy középkorú magyarok. Tehát a 
kormánynak más pontokon van itt teendője, de ez egy kitérő, viszont nagyon fontos 
kitérő, én azt gondolom.  

A negatív gazdasági hatásokra feltétlenül készülni kell, és azt gondolom, hogy 
az előttünk fekvő tanulmány ebből a szempontból mindenképpen egy jó alap lehet, és 
fontos az, hogy a jövőben is felmérjük ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is áll a helyzet, 
tehát a kormánynak itt is van egy komoly felelőssége, és végül, de messze nem 
utolsósorban az Európai Unió költségvetésének az alakulása és természetesen ezen 
belül is Magyarország pozíciójának a változása. Fontos lenne az, hogy a tárgyalások 
végén és majd a tényleges kilépés megtörténtét követően Magyarország helyzete 
ebből a szempontból a lehető legjobb maradjon.  

Ezért kérem államtitkár urat, hogy a megfelelő hatástanulmányok készüljenek 
el ez ügyben, és én azt szeretném, ha a bizottságunk egy folyamatos tájékoztatást 
tudna kapni erről a kérdésről, ahogy egyébként pozitívumként megemlíteném, hogy 
az európai uniós források felhasználása kapcsán nemrégiben eljutott hozzánk egy 
összefoglaló.  

Remélem, hogy ebben az ügyben is várható az, hogy majd kellő 
rendszerességgel fogunk tudunk tájékoztatást kapni és kérdéseket tudunk majd 
intézni adott esetben éppen államtitkár úrhoz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Több kérdést nem látok. Tisztelt Államtitkár Úr! Nekem egy mondat 

ütötte meg a fülemet, amit Szabó Zsolt mondott, ami rendkívül tanulságos. Ha az 
Európai Unióból származó pénzeket időarányosan megnézzük, 2018 és 2020 között 
mintegy másfél milliárd euró eshet ki Magyarország részesedése tekintetében ebből a 
közös büdzséből. Ez mennyire valós? Nyilván, akkor erre készülnünk kell, hogy lehet-
e ezt pótolni, mert ha úgy tetszik, akkor nemcsak Magyarország számára, hanem a 
többi európai uniós ország, tehát a nettó kedvezményezett országok számára ez azt 
jelenti, hogy kevesebb szelet jut a tortából.  

Nyilán erre valamilyen formában stratégiát kell kidolgozni, hogy a kohéziós 
alapból akkor most melyik részen kapunk kevesebb pénzt, és nyilván számunka ezért 
is fontos, hogy ezek az elhúzódó tárgyalások minél pontosabban, minél tovább 
tartsanak. Egyes pénzügyi elemzők szerint ez nem rúg egészen 1,5 milliárd euróra, 
mert számtalan más dolog is szóba jöhet a tárgyalások során. Tehát továbbra is a 
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közös piac előnyeit élvezve bizonyos kötelezettségei azért mégiscsak vannak Nagy-
Britanniának.  

Említette a nagykövet úr is, hogy keresik az új kapcsolatot az Unióval a kilépés 
után. Ott van, adott számunkra a svájci modell, ami nem teljesen fedi le. Egy teljesen 
új modellt kell kidolgozni. Vagy ott van a norvég modell például, hogy bizonyos 
előnyöket élveznek, és ezért ők bizonyos mértékig befizetők az európai uniós 
kasszába. Tehát még ez is változtathat ezen az összegen.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Szabó Zsolt! Megadom a lehetőséget a 
válaszadásra. Én is szeretném megköszönni ezt a pontos ismertetést, és arra kérem én 
is, hogy mind a kormány, mind a Magyar Fejlesztési Bank részéről továbbra is 
tájékoztassanak bennünket. Nyilván, ahogy a tárgyalások elindulnak, már konkrétabb 
gazdasági mutatókkal lehet operálni, ami nyilvánvalóan a tárgyalások kimenetelét is 
érinti. Tessék parancsolni, visszaadom a szót. 

Balogh László reagálása 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, egy mondattal Józsa képviselő úr 
felvetésére szeretnék reflektálni, ha ez félreérthető lett volna: maga a brexit-döntés és 
önmagában az a tény, hogy Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót, természetesen 
egyfajta figyelmeztető jel és kudarc az európai folyamat szempontjából, és azt kell 
mondani, hogy az integrációs folyamatból vagy az európai történelemből, az európai 
folyamatokból, ebből a lassan 60 évből ez egy kilógó esemény és egy negatív esemény. 
Tehát ezt a kormány is így értékeli. De ezt tényként, adottságként kell kezelnünk, és 
ehhez képest igyekeztem a gazdasági szempontokat, jövőképet, lehetséges 
forgatókönyveket fölvázolni. Tehát örömre a brexit miatt természetesen semmi ok 
nincs, és nem is hiszem, hogy akár itt, akár Nagy-Britanniának az a fele, amely 
végiggondolta, és egyáltalán a gazdasági szereplők különösebben lelkes táncot 
járnának.  

De azt gondolom, a másik, hogy ezt tényként kell kezelnünk, ezt el kell 
fogadnunk, és ezen helyzetben, ebben az új helyzetben - ahogy ez elhangzott - tényleg 
a cél egyfajta kármentés és amennyire lehet, ezt a nagyon, önmagában az európai 
integrációs folyamat szempontjából negatív eseményt kompenzálni. 

A másik a munkaerő szabad áramlása és a magyar munkavállalók helyzete. Itt 
lehet, hogy nem voltam tiszta: a magyar érdek az, és az elsődleges, amire a tárgyalási 
szakaszban is törekedni kell majd, ha kialakulnak a tárgyalás feltételei, hogy lehetőség 
szerint azon munkavállalók tekintetében, akik ott vannak, a szerzett jogokat 
semmifajta sérelem ne érhesse, és továbbra is fönnálljon az a lehetőség, hogy aki 
szabadon munkát akar vállalni Nagy-Britanniában, munkát vállalhasson a lehető 
legkevesebb korlátozással. 

Az már korábban egy elfogadott álláspont volt - és ebben van egy megengedő 
magatartás is -, hogy aki úgymond abuzálni akarja, vissza akar élni a szociális 
rendszerrel, kifejezetten ezt a fajta abúzust nem támogatja a magyar kormány, tehát 
ha itt voltak vagy lesznek angol intézkedések, ennek az abúzusnak a kizárása, azt 
gondoljuk, korrekt, méltányolható érdek, de semmi más. Tehát az elsődleges 
tárgyalási cél lehetőség szerint cserében a belső piacra való bejutásért a satus quo 
megtartása. De természetesen ez nincs garantálva, és egyébként ez nemcsak magyar 
érdek, ez legalább annyira német érdek, holland érdek, belga érdek, lengyel érdek, 
balti érdek, tehát itt nagyon sok ország akaratát, szándékát, céljait lehet összeadni.  

Azt nem gondoljuk, hogy az északi országokat ki kellene léptetni éppen az 
előbb elmondottak miatt az Európai Unióból, tehát ilyen szándék nincs, ez 
félreérthető volt. Nem. De a realitások talaján, ha mégis az a helyzet következne be, 
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azt nem gondolom, hogy az egy reális célkitűzés lenne, hogy minden egyes magyar 
munkavállaló, aki ma Nagy-Britanniában van, egyik pillanatról a másikra itthon 
folytatja a tevékenységét. Lesz egy kör, amely más országot fog választani, ez reális. 

A harmadik kérdés a költségvetési kihatások. A legnehezebb kérdés valóban az, 
hogy mi a tárgyalások időigénye és időszakasza, miközben még el se indultak, a 
bejelentés meg se történt. Azt tudjuk egész biztosan, hogy ’16-ban már nem fog 
elkezdődni, azt tudjuk, hogy nagy valószínűséggel ’17-ben, de hogy ’17-nek melyik 
szakaszában, ma már ez is bizonytalan. A nagy európai választások, úgy tűnik, hogy 
befolyásolhatják a bejelentés időpontját, abból a brit politikai megfontolásból, hogy a 
francia választások, esetleg a német választások végeredményét kivárják, hogy lássák, 
hogy ki az a tárgyaló fél a nagy szereplők közül, akikkel szemben állnak. Tehát ez 
alapján valószínűsíthető, hogy akár ’19 közepéig-végéig is tarthatnak a kétévesnek 
előirányzott tárgyalások, ami egyébként meghosszabbítható, és így már korántsem 
biztos, hogy másfél milliárd euróról van szó, ami hiányozni fog a költségvetésből. 

A második elem, amit ehhez hozzá szeretnék tenni, hogy a norvég és a svájci 
megállapodás is valamifajta alap- és befizetési kötelezettséget teremt, és ha a brit cél 
is az, ami egyébként gondolom, sok európai tagország érdeke, hogy kármentés legyen, 
és a lehető legkisebb kárral lehessen a kilépést megúszni, akkor ehhez befizetés is fog 
tartozni, és ma ezt ebben a pillanatban nem lehet egyszerűen megmondani, hogy az 
egy az egyben azt fogja fedezni, vagy nem. Lehet, hogy a tárgyalásoknak az is egy 
feltétele lehet, hogy a 2020-ig fennálló, egyébként létező kötelezettséget végig vigyék 
ki, és onnantól kezdődik a költségvetési befizetést számítva az új időszámítás, de ez 
már spekuláció. De van ilyen elképzelés is. Nagyon nehéz számszerűsíteni. Én azt 
gondolom, akkor tudunk számszerűsíteni, ha legalább az első pozícióját a brit félnek 
látjuk, hogy milyen irányba tör, milyen kereteket javasol, azon túlmenően, amit a 
sajtóban látunk.  

Az utolsó elem: a kormány folyamatosan figyeli a brexittel kapcsolatos 
történéseket, létre is hozott egy külön munkacsoportot, egy brexit-munkacsoportot a 
négy érintett tárca részvételével, ami rendszeresen találkozik, és az új információkat 
próbálja feldolgozni, és egy így is fog működni folyamatosan, jelentéseket is fog tenni 
a kormánynak.  

Egy ilyen jelentés már megszületett. Mégis azt gondolom, hogy az igazi döntő 
pont az lesz, amikor látunk egy tárgyalási menetrendet, javaslatot a brit részről. 

És természetesen, ezt meg akarom erősíteni, úgy mint eddig, ezután is, 
miközben ez a brexit-munkacsoport és gazdasági részről a Nemzetgazdasági 
Minisztérium a számításait, az elemzéseit, a javaslatait elkészíti, mindig 
rendelkezésre fog állni a bizottság részére, hogy rendszeresen és folyamatosan 
tájékoztatást adjon ebben a témában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Szabó Zsoltot, hogy kíván-e válaszolni. 

Vida Szabolcs válaszai 

VIDA SZABOLCS stratégiai és kontrolling igazgató (Magyar Fejlesztési Bank): 
Kettőnk nevében akkor én adnék egy rövid reakciót. Először is, köszönjük szépen a 
visszajelzéseket. Ezek mindenképpen nagyon hasznosak, a további elemző munkát is 
segítik, és mivel természetesen az MFB-nek is célja a gazdaságfejlesztés minél 
alaposabb támogatása, ezért figyelemmel kísérjük és igyekszünk az eszköztárunkkal 
alátámasztani a jövőbeni döntéseket.  

Viszont két apróságot azért még hadd mondjak, hogy az MFB milyen módon 
tud akár még a jelen helyzetben is hozzájárulni ehhez a kérdéskörhöz. Az egyik, hogy 
a visszatérítendő EU-s források kapcsán az MFB, mint alapok alapja, 
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kormányhatározat alapján közreműködik a forráskihelyezésben. Itt a legtöbb, amit 
tehetünk a mi részünkről, valószínűleg az, hogy ezeket a forráskihelyezéseket 
igyekszünk felgyorsítani, hiszen ha a források kikerülnek a kedvezményezettekhez, 
akkor azok már nem veszhetnek el, vagy legalábbis csak nagyon közvetett módon 
merülhet fel a probléma.  

A másik pedig az, amit mi tenni tudunk, és erre törekszünk is, hogy a 
fejlesztéspolitika hazai forrásokat is magába foglaló kérdéskör. Nyilván az uniós 
források dominanciája abszolút meghatározó a mostani években, de pont az olyan 
intézmények, mint például a Magyar Fejlesztési Bank, piaci forrásokkal is hozzá 
tudnak járulni a fejlesztéspolitika tevékenységéhez. És ezért mi igyekszünk a 
kormányzat számára olyan termékjavaslatokat tenni, amelyek piaci vagy saját 
forrásból úgymond képesek kiegészíteni vagy segíteni a hazai fejlesztéspolitika 
működését.  

Egyébként sem igaz az, hogy az európai uniós források minden fejlesztési 
kérdést lefednének. Erre a másik elemzésünkben például már rámutattunk, úgyhogy 
nekünk ez alapvetően feladatunk lenne, de jelen helyzetben lehet, hogy ennek a 
jelentősége még meg is nő. Igyekszünk aktívan hozzájárulni ehhez a megoldáshoz mi 
is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úrnak és az MFB képviselőinek is. 

Akkor rátérünk a következő napirendre, köszönjük szépen az előadásokat. (A 
meghívottak és Hollik István elhagyják a termet.)  

Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a HHSZ 140. § (2) 
bekezdése alapján: 

a)  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 
(átdolgozás) [COM (2016) 270; 2016/0133 (COD)] 

b)  Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nemzetközi 
védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok 
megállapításáról (átdolgozás) [COM (2016) 465; 2016/0222 (COD)] 

c)  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmadik 
országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi 
védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- 
vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott 
védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik 
országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25 i 
2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról [COM (2016) 466; 
2016/0223 (COD)] 

d)  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli 
nemzetközi védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról, 
valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről [COM 
(2016) 467; 2016/0224 (COD)] 

e)  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós 
áttelepítési keret létrehozásáról és az 516/2014/EU európai 
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parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [COM (2016) 468; 
2016/0225 (COD)] 

f)  A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (EGT-vonatkozású szöveg) 
[COM (2016) 128; 2016/0070 (COD)] 

g)  Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elhasználódott 
járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
2012/19/EU irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 
[COM (2015) 593; 2015/0272 (COD)] 

h)  Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 
hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról (EGT-
vonatkozású szöveg) [COM (2015) 594; 2015/0274 (COD)] 

i)  Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladékokról 
szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású 
szöveg) [COM (2015) 595; 2015/0275 (COD)] 

j)  Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a csomagolásról 
és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 
módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 596; 
2015/0276 (COD)] 

k)  A Tanács határozata az Európai Parlament képviselőinek 
közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról 
szóló okmány módosítására irányuló rendelkezések elfogadásáról 
[2015/2035(INL), 2015/0907(APP)] 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket a harmadik napirendi ponttal: döntés 
egyeztetési eljárások kezdeményezéséről, a Házszabály 140. § (2) bekezdése alapján. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az Európai Bizottság az elmúlt egy évben számos 
rendkívül fontos javaslattal állt elő, amelyek közül a politikai, a gazdasági vagy a 
társadalmi hatás miatt összesen 11 esetben javaslom, hogy induljon meg egyeztetési 
eljárás. A bizottság elnöksége előzetesen áttekintette a javaslatokat, és egyetért az 
eljárások megindításával.  

Képviselőtársaim a múlt héten kapták meg a javaslatok rövid összefoglalóját. 
Józsa képviselőtársam javaslatára most eltekintünk a 11 javaslat részletes 
ismertetésétől és megtárgyalásától, mert nem is kell most megtárgyalnunk. A 11 
javaslat címét ugyan nem sorolom fel, de a javaslatok tárgyát a jegyzőkönyv számára 
is szeretném rögzíteni, ez csak három kibővített mondat. Tehát az első öt javaslat nem 
más, mint a közös európai menekültügyi rendszer reformjához kapcsolódó csomag, 
amelynek része többek között a kötelező áthelyezési mechanizmust és a 
méltányossági pénzbírságot tartalmazó javaslat.  

A másik nagyobb csomag a körkörös gazdaságra vonatkozó kérdéseket 
tárgyalja, például a hulladékkezelés, a csomagolás, a hulladéklerakók, azaz a tágabb 
értelemben vett környezetvédelem és fenntarthatóság témakörében. Szerepel még itt 
a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos javaslat is, amellyel kapcsolatban idén 
májusban indokolt véleményt fogadott el a plenáris ülés. Továbbá az Európai 
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Parlamentnek az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos javaslata pedig 
bevezetné az úgynevezett csúcsjelölt intézményét és a választási küszöböt 
harmonizálná 3-5 százalék között.  

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki egyetért azzal, hogy az előbb röviden 
ismertetett 11 európai uniós tervezetről egyeztetési eljárást kezdeményezzen 
bizottságunk. (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk 
egyhangúlag elfogadta. Megjegyzem, tisztelt képviselőtársaim, hogy a mai 
döntésünkről tájékoztatom a házelnök urat, az állandó bizottságok elnökeit, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető Lázár János miniszter urat. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Az utolsó teendőnk 
egy részben technikai kérdés rendezése. Figyelemmel az elmúlt bő két évnyi részletes 
vita tapasztalatokra, időszerűnek tűnik, hogy a módosítási kezdeményezések 
benyújtásának határidejét tekintve a gyakorlat az eddigieknél egységesebb képet 
mutasson, és megfelelő idő álljon rendelkezésre a módosítási kezdeményezésekkel 
kapcsolatos álláspont kialakítására. Képviselőtársaim a vonatkozó határozattervezetet 
előzetesen megkapták, nyilván elolvasták. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e esetleg 
kérdésük, véleményük. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Akkor szavazásra teszem fel ezt is. Ki az, aki támogatja a módosítási 
kezdeményezések benyújtásának határidejével kapcsolatos határozattervezet 
elfogadását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság a jövő 
héten nem tart ülést, mivel a bizottság elnöksége a csehországi Velehradba látogat, a 
visegrádi országok európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak a találkozójára. A 
fentiek okán a bizottság következő ülésére várhatóan október 10-én délelőtt kerül sor. 
A napirendi pontokat még egyeztetjük.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a megjelenést, a bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc.) 
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

 
 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária 
 


