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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit és meghívott 
vendégeinket. Köszöntöm a napirendi pont előadóit.  

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján eseti képviseleti megbízással bizottságunk határozatképes. 

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően a múlt hét végén 
megkapták a napirendi javaslatomat. A mai napra három napirendi pontot tervezünk 
megtárgyalni. Az 1. napirendi pont: eszmecsere Vera Jourová uniós biztos asszonnyal, 
az Európai Bizottság jogérvényesülésért, fogyasztói jogokért és nemek közötti 
esélyegyenlőségért felelős tagjával. A 2. pont, amit szeretnénk megtárgyalni: 
egyeztetési eljárás - a Tanács rendelete az európai ügyészség létrehozásáról, a 
bizottság állásfoglalásának a kialakítása a házszabály 140. § (5) bekezdése alapján. Ezt 
zárt ülés keretében végezzük el. A napirendi pont előterjesztője Kecsmár Krisztián 
államtitkár úr. Végül a 3. pont: egyeztetési eljárás - a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó, négy tervezetből álló javaslatcsomag. A meghívóban képviselőtársaim 
látták a pontos címeket. Egy rövid tájékoztatót hallgatunk meg az aktuális helyzetről. 
Az előterjesztő Rácz András, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára.  

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

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy napirend előtt röviden 
tájékoztassam a bizottságot, hogy a múlt hét kedden az Európai Parlament 
Alkotmányügyi Bizottsága által szervezett, úgynevezett interparlamentáris találkozón 
vett részt Hollik képviselőtársunk, aki az EU választójogi reformja és az EU jövője 
témakörökben szólalt fel. Józsa képviselőtársunk pedig Pozsonyban járt csütörtök-
pénteken, ahol az energiaunióval kapcsolatos interparlamentáris konferenciára került 
sor.  

Eszmecsere Vera Jourová uniós biztossal, az Európai Bizottság 
jogérvényesülésért, fogyasztói jogokért és nemek közötti 
esélyegyenlőségért felelős tagjával 

Az elnök felvezető hozzászólása 

(A napirendi pont tárgyalása folyamatos angol-magyar szinkrontolmácsolás 
mellett zajlik.) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk az 1. napirendi pont megtárgyalására: eszmecsere 
Vera Jourová uniós biztossal, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, fogyasztói 
jogokért és nemek közötti esélyegyenlőségért felelős tagjával. Engedjék meg, hogy 
tisztelettel köszöntsem a biztos asszony kíséretében megjelent Isabelle Perignont, aki 
Jourová biztos kabinetének tagja, Csonka Péter urat, az Európai Bizottság 
osztályvezetőjét a büntetőjog területén, egyébként ő 2013 szeptemberében járt már 
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bizottságunkban éppen az EPPO kapcsán, úgyhogy ismételten köszöntöm, valamint 
köszöntöm Perger István urat, kommunikációs vezetőt az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviseletéről.  

Röviden angolra váltanék. Rendkívül nagy megtiszteltetés, biztos asszony, 
hogy itt üdvözölhetem önt a magyar parlament legfontosabb bizottságában; szeretem 
magunkat így bemutatni, ez a mi bizottságunk. A tavalyi év februárjában már 
folytatott egy eszmecserét a bizottságunk vezetőivel, most pedig részt vesz a 
bizottságunk nyílt ülésén. 

Az elmúlt héten megvitatásra került az Európai Bizottság éves 
munkaprogramja Navracsics biztos úrral, egy rendkívül gyümölcsöző találkozót 
tartottunk. Én fontosnak tartom megjegyezni azt a tényt, hogy a hivatalban lévő 
Bizottság mindent megtesz azért, hogy folyamatos párbeszédet tartson a nemzeti 
parlamentekkel. Mi, az Országgyűlés képviselői rendkívül nagyra értékeljük azt a 
hozzáállást, amit a Bizottság mutat nemcsak a magyar parlament irányába, de a többi 
más európai uniós tagország parlamentje irányába is. 

Az ön mai látogatása, biztos asszony, nem véletlenszerű, hiszen az európai 
ügyészség, amit csak EPPO-nak szeretünk rövidíteni, az elkövetkező tanácsi ülés 
napirendjén van. Az EPPO egy rendkívül fontos, ezzel egyidejűleg mondhatnám azt 
is, nagyon érzékeny kérdéseket feszegető javaslat, 2013-ben foglalkoztunk vele a 
szubszidiaritásvizsgálat keretében. Szeretném elmondani, biztos asszony, hogy ez volt 
az első olyan eljárás, amelyet akkor az Országgyűlés elvégzett, és az Európai Unió 
történetének második sárga lapja. Az elmúlt két évben a bizottság az EPPO-t felvette a 
munkarendjébe az egyeztetési eljárás keretében, ezen eljárás keretében a 
bizottságnak döntéshozatali joga van, a bizottság állásfoglalása rugalmas, de jogilag 
nem kötelező érvényű, a Tanács döntését követően pedig az Igazságügyi Minisztérium 
fog jelentést tenni a bizottságnak. (Csöbör Katalin megérkezik az ülésre.) 

Engedje meg, biztos asszony, hogy önnek adjam meg a szót, és utána, ha 
megengedi, megadnám a szót a bizottság tagjainak. Összegyűjtenénk a kérdéseket, és 
azt követően tudnánk megadni a szót önnek. Öné a szó. 

Vera Jourová hozzászólása 

VERA JOUROVÁ, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, fogyasztói jogokért 
és nemek közötti esélyegyenlőségért felelős tagja: Nagyon szépen köszönöm. Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Parlamenti Képviselők! Nagyon köszönöm, 
hogy fogadnak engem, nagyon nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy alkalmam 
nyílik önökkel egyeztetni, elmondani azt, hogy az EPPO-nak hogyan alakult a 
modellje az eredeti javaslat óta, amit önök már egyszer tárgyaltak, és azzal 
kapcsolatban a sárga lapot felmutatták. Háromszor jártam itt. Először, mint a cseh 
kormány miniszterhelyettese, akkoriban európai alapokkal foglalkoztam. Emlékszem, 
hogy nagyon intenzív együttműködést folytattunk a magyar kollégákkal az európai 
uniós alapok kérdésében. Ilyenformán ez is kapcsolódik valahogy ahhoz, amivel most 
foglalkozom. A második alkalommal a kislányommal turistaként jöttem Budapestre. 
Harmadszor pedig más kapacitásból, és higgyék el, kérem, hogy talán másféle 
érzésekkel is, de egy kicsit elbizonytalanított engem az EPPO-val kapcsolatos 
álláspont. Azt mondták nekem, hogy ne jöjjek, lehetetlenség, én mégis azt mondom, 
hogy fontos itt lenni. Én azt gondolom, mindenféleképpen szükséges párbeszédet 
folytatni. Én határozottan hiszem azt, hogy az EPPO-ra szükség van Európában, ezért 
szeretném önöket meggyőzni erről.  

Azért jöttem, hogy megfelelő érveket sorakoztassak fel az EPPO létrehozatala 
mellett, abszolút fontos azonban számomra, hogy halljam az önök véleményét. 
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Szeretnék minél rövidebben fogalmazni, hogy teret hagyhassak az önök 
megállapításainak.  

Számomra a nemzeti parlamentek által felmutatott sárga lap fontos ügyet 
képez. A tagországokkal folytatott kommunikáció kapcsán én meglátogattam 
egyébként minden parlamentet, találkoztam minden parlamenti bizottsággal, 
amelyek egyébként sárga lapot mutattak fel nekünk.  

Engedjék meg, hogy megemlítsem azt, hogy annak köszönhetően, hogy 20 
éven keresztül dolgoztam a strukturális alapok területén, szilárdan hiszek most már 
abban, hogy szükség van az EPPO-ra, mert a kohéziós politika egy rendkívül pozitív 
dolog, olyasmi, amelynek köszönhetően nagyon sok előnyük származott a kohéziós 
országoknak, az én országomnak is. Én azt gondolom, hogy együttesen nagyon sok 
sikert tudtunk így elérni. 

Egyáltalán nem könnyű egyébként lehívni és felhasználni az európai uniós 
pénzeket, és sok ezer ember dolgozik egyébként az igazgatásban azon, hogy jó 
projektekhez jussanak el ezek a pénzek, az infrastruktúra, a munkahelyteremtés, a 
GDP-növelés érdekében kerüljenek befektetésre, és ennek ellenére még mindig 
nagyon sok kritikát kapunk, hallunk, hogy túl sok a csalás, túl sok a korrupció ebben a 
programban. Szerintem ez méltánytalan, olyasmi, ami ellen mindenféleképpen 
tennünk kell, ezért gondolom azt, hogy mindenféleképpen tennünk kell annak 
érdekében, hogy erősítsük a pénzügyi bűncselekmények elleni harcunkat. Ez az, 
amiből kiindulva segítem és támogatom az EPPO gondolatát.  

Az EPPO-nak vádat kellene emelnie a strukturális alapokkal kapcsolatban 
elkövetett csalás és korrupció esetén. Az OLAF vizsgálatait követően vádemelési 
javaslatok születtek ugyan, de összesen csak az esetek 40 százalékában indult eljárás a 
tagországokban. Ezért gondoljuk azt, hogy nekünk erősebbnek, erőteljesebbnek kell 
maradnunk ebben.  

Az elmúlt hónapokban egyébként nagyon pozitív válaszokat kaptunk a 
pénzügy- és az igazságügy-miniszterektől a határon átnyúló, 10 millió euró értékű 
áfa-csalásokkal kapcsolatban, a körbeszámlázásokkal kapcsolatos áfacsalásokkal 
kapcsolatban, és megint egy nagyon pozitív többlethozadékát látnám az EPPO-nak, 
amely így elkezdhetné ezt ezen nagy körbeszámlázásos áfacsalások esetén, mert a 
nemzeti ügyészi szervezetek egész egyszerűen nincsenek felkészülve a határon 
átnyúló együttműködésre. És amikor ilyen csalásról van szó, akkor az államok, ha 
egyáltalán tesznek valamit, akkor maximum közös vegyes nyomozó csoportokat 
állítanak föl és ad hoc alapon egyetlen eseten dolgoznak. Aztán amikor befejeződik az 
az ügy, az a nyomozó csoport is feloszlik. A bűnözői hálózatok viszont szervezett 
bűnözői hálózatok, amelyek ezeket a körbeszámlázásokat folytatják, és ezek pedig 
egész egyszerűen vígan folytatják a munkájukat.  

Tehát én azt gondolom, hogy az EPPO, ha egy permanens, állandóan létező 
struktúra, egy rendkívül specializált, professzionális testület, akkor sokkal inkább lesz 
képes, felkészült arra, hogy ilyen csalások ellen fellépjen. Nagyon konzervatív 
becsléseink vannak, évente 50 milliárd eurót bukunk csak ezen a határon átnyúló 
körbeszámlázásos áfacsaláson. És nekünk kötelességünk, hogy valamilyen módon 
fellépjünk, hogy eredményesek legyünk. Egész egyszerűen ezt nem lehet ennyiben 
hagyni. Ez egy régi problémája Európának, amire új, hatékony megoldásokat kell 
találni.  

Ezért van az, hogy én az áfa bevonását valóban egy új elemként és egyféle 
válaszként értékelem, ami a szkeptikusoknak szól, akik azt kérdezik, hogy milyen 
többletértéket hoz az EPPO - ez az én válaszom, ebben hoz többet az EPPO. Ez az, 
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amiben, valóban azt gondolom, hogy nagyon gyorsan nagyon jó eredményeket tudna 
hozni.  

A pénzügyminiszterek pedig nagyon pragmatikus emberek. Vannak közöttük 
olyanok, akik nagyon gyorsan megértették, hogy ez valóban az az intézmény, amelyet 
elsősorban Európa fog létrehozni és finanszírozni, de a pénz, amit megspórolnak egy 
sikeres eljárást követően, visszakerül a nemzeti költségvetésekbe. Tehát a 
pénzügyminiszterek nagyon jól értették a számok nyelvét. Ezért van az, hogy nekem 
sikerült az ő többségüknek a jóváhagyását elnyernem ahhoz, hogy bevonjuk az EPPO 
kompetenciájába az áfacsalásokkal kapcsolatos nyomozásokat.  

Ami pedig a magyarországi áfa-hiány becsléseket illeti - ezt a Bizottság idei 
vizsgálata alapján mondom -, ez körülbelül 2,1 milliárd euró 2014-ben, aminek 
körülbelül 36 százalékát az áfacsalás teszi ki. Ez azt jelenti, hogy a teljes áfacsalás, az 
elcsalt áfa összege körülbelül 770 millió eurót tesz ki csak Magyarországon. És 
természetesen vannak más tagországok, ahol ezek a számok sokkal magasabbak. 
Ezért van az, hogy azon tagországoknak, amelyek egyébként pozitívan állnak hozzá, 
hogy az EPPO mandátumába vonják be az áfát, erőteljesebb a véleményük.  

Visszatérve a strukturális alapokra, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy 
Magyarország a nettó élvezője az európai unós pénzeknek. 2014-2020 között 25 
milliárd eurót, EU-s pénzt fog kapni Magyarország. Ezek az alapok arra vannak, hogy 
segítsenek a növekedésben, a munkahely-teremtésben, az állampolgárok előnyére 
legyenek, ne pedig azokat segítsék, akik vissza akarnak élni a rendszerrel, akik 
korruptak, akik a saját céljaikra akarják eltéríteni ezeket a pénzeket. Én nem 
kritizálom Magyarországot, csak egyértelműen kinyilvánítom, hogy ez a helyzet itt és 
más tagországokban. Tehát én azt gondolom, nekünk össze kell fognunk, hogy 
fellépjünk az ilyen bűncselekmények ellen, ezzel tartozunk az európai adófizetőknek, 
az állampolgárainknak.  

Nagyon sokszor megkaptuk azt, hogy milyen többletértéket hoz az EPPO. A 
tagállamok követelésére elvégeztünk egy költséghatékonyság-elemzést, és ebből 
kiderült, hogy 2-3 éven belül az EPPO gyakorlatilag teljes mértékben megfordítja ezt. 
Az előnyök, amelyeket hoz ennek a létrehozása: a költségekkel szemben évente 
körülbelül 26 millió euró a működtetése, de a létrehozását követő 2 éven belül ez 
gyakorlatilag megtérül. Én azt gondolom, hogy ezek az összegek maguk is eléggé 
meggyőzőek.  

Mi is változtattunk az EPPO modelljén ahhoz képest, amit önök 2013-ban 
láttak. Az első modell egy központosított modell volt, és a jelenlegi szöveg most már, 
gyakorlatilag egy decentralizált modellt tartalmaz, amelyben rendkívül erőteljes 
kompetenciát kap a nemzeti delegált ügyész, tehát a magyar ügyész, aki egyébként 
Magyarországon fog dolgozni, aki Magyarországon fog eljárni az ilyen 
bűncselekmények esetén, az egyértelműen körülhatárolt bűncselekmény-
kategóriáknál, tehát amelyek az EPPO kompetenciájába tartoznak. Aztán a 
tagállamok által javasolt tanácsban magyar ügyész fogja ellenőrizni az eljárást, és az 
eljárással kapcsolatos döntést, hogy felfüggesztik vagy pedig visszaadják esetleg a 
nemzeti bíróságoknak, pedig majd ezen a szinten hozzák meg.  

Én nagyon sokat harcoltam azért, hogy megmaradjon a nemzeti ügyészek 
szerepvállalása. Természetesen föl kellett lépnem azok ellen az emberek ellen, akik 
beszéltek arról, hogy teljes mértékben külön kell választani őket, de természetesen én 
is pragmatikus vagyok, és azt mondtam, hogy ezt nem lehet csinálni, ha harmonizálni 
akarjuk a nemzeti büntetőeljárásokat, soha nem fogunk létrehozni semmit, mert a 
rendszerek rendkívül eltérőek. Tehát nem nyúltunk hozzá, nem érinti a nemzeti 
eljárásokat.  
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Ez egy kicsit olyan volt nekem, mint a Rubik-kocka: egy új réteget kellett 
létrehoznunk, és nem volt szabad érintenünk a nemzeti ügyészi szervezeteket. 
Folyamatosan kell dolgozniuk a magyar ügyészeknek például a magyar esetben, 
hiszen ők azok, akik ismerik a nyelvet és ismerik az eljárást. Tehát én azt gondolom, 
hogy ez a decentralizált rendszer, amelyben erőteljes részvételt kapnak a magyar 
ügyészek vagy a tagállami ügyészek, én egy ilyen konstrukcióban azt gondolom, hogy 
nagyon jól tudna működni az EPPO. 

Én nem szeretnék további részletekbe bocsátkozni, szívesebben válaszolok az 
önök kérdéseire. Annyit mondanék, hogy intenzíven lobbizunk a tagállamokban. 
Mostanában én vagyok az, aki a legtöbbet utazik a többi biztos között, mert 
meglátogattam az összes olyan tagországot, ahol sárga lapot mutattak föl az európai 
ügyészi szervezetnek, sőt voltak olyan helyek, ahol kétszer is jártam, próbáltam 
meggyőzni a pénzügyminisztereket is arról, hogy maradjon meg ez a támogatás az 
áfaügyek irányában. Intenzívebbé tettem a munkát az Igazságügyi Tanács előtt, amely 
ezen a héten csütörtökön lesz. Tudják azt, hogy ehhez a döntéshez egyhangú 
szavazásra van szükség a Tanácsban, és a holland parlamenttel gyakorlatilag már 
elvesztettünk egy tagországot, így ez egy teljesen új helyzet. Én azon dolgozom, hogy a 
többieket viszont arra ösztönözzük, hogy maradjanak bent, a magyarokat, a 
lengyeleket szintén - pontosan azért, mert rendkívül magas összeg az, amit 
Lengyelország kap a strukturális alapokból - és a többi kohéziós tagállamot, nagyon 
fontosnak gondolom azt is egy ország számára, hogy ott legyen az EPPO alapítói 
között. S egyébként ez fontos a jövőbeni kohéziós politika szempontjából. Nyitott 
leszek, őszinte leszek: ez a lenni vagy nem lenni az EPPO tagjai között, az, hogy valaki 
részt vesz-e az EPPO-ban, egy olyan tényező lesz, ami lehet, hogy figyelembe lesz véve 
a 2020 utáni, új kohéziós politika tárgyalásakor.  

Én nagyon-nagyon támogatom az EU-pénzeket, a kohéziós alapokat, 
Magyarországot, Magyarországnak a pénzfelhasználását, nem szeretnék egy olyan 
helyzetet látni, ahol esetleg az EPPO-tól való távolmaradást használják föl 
Magyarország ellen. 

Köszönöm szépen a türelmüket, hogy meghallgattak. Természetesen nagy 
várakozással tekintek a javaslataik, a kommentjeik elé. A szöveg egyébként még 
mindig javaslat, tehát várjuk a gondolataikat, bármilyen ötletük vagy javaslatuk van, 
azt mi komolyan meg fogjuk vizsgálni, és természetesen szívesen válaszolok 
bármilyen kérdésre, beleértve a kollégáimat, akik meg egyébként fejből tudják az 
egész szöveget. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, biztos asszony, a prezentációt. Most pedig 

megadom a szót a kollegáimnak.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy említettem, most megadom a lehetőséget a 

képviselőtársaimnak a kérdésekre. Mielőtt ezt megteszem, szeretném megköszönni 
biztos asszonynak azt az aktivitását, amivel a rá bízott feladatot megpróbálja 
elvégezni, mert valóban az EPPO létrehozása mögött meghúzódó célkitűzésekkel és 
törekvésekkel mi egyetértünk. Tehát ez nem lehet vita tárgya, hogy valóban a csalások 
ellen fel kell lépni, különösen probléma a körbetartozások, a körbeszámlázások, 
amivel a bűnözők megpróbálnak minden egyes lehetőséget, joghézagot kihasználni, 
és ez valóban nemcsak a magyar költségvetést, hanem az európai költségvetést is 
megkárosítja. 

Ugyanakkor a kérdést, ha jogilag nézzük, a szubszidiaritás és a hatékonyság 
elvének tiszteletben tartása alapvetően fontos. Amiért mi a sárga lapos eljárásban 
részt vettünk, ugyanis kiemelt jelentőségű a tagállami hatáskörök tiszteletben 
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tartásának az elve, és így szakértőinkkel megvizsgáltuk, és konzultáltunk korábban is 
a kormány képviselőivel, tehát el kell választani a jelenlegi szabályozás alá eső 
büntetőjogi tárgykört a tagállamok kizárólagos felelősségébe tartozó adópolitikai 
kérdésektől. Tehát ez nemcsak gazdasági, hanem jogtechnikai kérdés, a 
szubszidiaritás kérdését veti fel. Természetesen a tárgyalások során mi folyamatosan 
jeleztük, hogy az EPPO-tervezet több rendelkezése kapcsán az Alaptörvénnyel való 
összeegyeztethetősége is egy csomó kérdést vet föl. Egyébként látjuk azt a 
rugalmasságot, amivel a biztos asszony és munkatársai az EPPO kérdését kezelik, 
tehát már a 2013. szeptemberi véleményhez képest figyelembe vették a tagországok 
állásfoglalását. Köszönjük, hogy a részben általunk megfogalmazottakat is figyelembe 
vette.  

Természetesen az áfacsalásokkal szemben, ahogy említettem, nincs pardon, ez 
nemcsak a gazdasági minisztériumnak, hanem az Igazságügyi Minisztériumnak is az 
asztala, és itt bizonyos szakmai érdekek állnak egymással szemben.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megadom a lehetőséget, a dialógus lehetőségét. 
Most ragadjuk meg az alkalmat, hogy itt van biztos asszony, és kérdezzünk, mert idáig 
a sajtóból nagyon sok mindent olvastunk, munkatársaim folyamatosan figyelemmel 
kísérték az ön Bizottságának az állásfoglalásait, az ön látogatásait, tudjuk, hogy 
milyen eredményes volt a Bundestagban nemrégen a látogatása. Én remélem, hogy ez 
a látogatás is eredményes lesz, hiszen ön találkozik az Igazságügyi Minisztérium 
államtitkárával, és természetesen a legfőbb ügyésszel is konzultációt fog folytatni, és 
tőlük megtudhatja részleteiben is azokat a nüánsznyi különbségeket, amik bennünket 
zavarnak. 

Megadom a lehetőséget. Elsőként Bana Tibor alelnök úré a szó. Kérem, hogy 
ha magyarul beszélnek, a tolmács szempontjából is egy kicsit lassabban tegyék, mert 
itt jogi dolgokról is lehet szó, és ezt nem könnyű fordítani. Tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Biztos Asszony! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni a minden 
részletre kiterjedő beszámolót, ami elhangzott a biztos asszony részéről, és azt, hogy 
az európai ügyészség vonatkozásában ennyire szakmaian belement a részletekbe, és 
tájékoztatta erről az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottságot. A Jobbik részéről 
mi is úgy értékeltük, hogy a sárga lapos eljárás elindítását követően az Európai 
Bizottság oldaláról mindenképpen elvárható lett volna az, hogy valamilyen érdemi 
válaszreakció érkezzen erre, mint ahogy egyébként a kiküldött munkavállalók 
esetében is ez lenne a kérésünk. Viszont az tény és való, és az elhangzott itt, a 
beszámolóban is, hogy az eredeti elképzeléshez képest lényeges változáson esett át ez 
a javaslat és ezáltal mindenképpen jobb irányt vett, ami a korábbiakhoz képest 
üdvözlendő. Az alapvető célokkal a magam részéről természetesen én is egyet tudok 
érteni.  

Azt kellene mindenképpen kiküszöbölni, hogy esetleg a további központosítás 
irányába menjünk el ezen a területen és a nemzeti szuverenitásunkat sértő eredmény 
szülessen majd. A folyamatok abba az irányba mutatnak, hogy a korábbi javaslathoz 
képest mindenképpen egy jobb végeredménnyel szembesülünk, de fontos lenne az, 
hogy a folyamatos párbeszéd meglegyen a nemzeti parlamentekkel is. Ezért örülök 
annak, hogy a biztos asszony idelátogatott Budapestre és valóban egy érdemi 
tájékoztatást hallhattunk. Erről a kérdésről hosszabban nem is beszélnék.  

Egy másik olyan ügyet szeretnék még idehozni, ami nem kimondottan a biztos 
asszony portfóliójába tartozik, talán csak érintőlegesen, de talán tud róla mondani 
valamit. Egy régóta húzódó ügyről van szó, egészen pontosan a roamingdíjak 
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eltörlésére gondolok, és fogyasztóvédelmi szempontból, azt hiszem, ennek lehet 
jelentősége. Itt sok javaslat elhangzott már. Most legutóbb azt olvastam, hogy jövő 
június 15-ei határidő jelent meg ezzel összefüggésben. De korábban már 2013-ban 
hallhattunk egy ígéretet, hogy 2014-től ezek eltörlésre kerülnek. Ezért azt szeretném 
megkérdezni a biztos asszonytól és kollégáitól, hogy milyen szakaszban van most a 
javaslat, és mit tudnak mondani, ezzel kapcsolatban mire számíthatunk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szelényi Zsuzsa képviselőtársunké a szó, akit 

szeretettel köszöntök az Országgyűlés legfontosabb bizottságában. Tessék 
parancsolni! 

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a 

beszámolót. Én nem vagyok ennek a bizottságnak a tagja, hanem rendszeres vendége 
vagyok, más bizottságokban képviselem az ellenzéki Együtt pártot. Nagyon fontosnak 
tartottam, hogy eljöjjek és meghallgassam önt ma, és elmondjam a véleményemet az 
európai ügyészség felállításáról, ami, azt gondolom, hogy azért egy nagyon fontos 
kezdeményezés, mert azokban a bonyolult időszakokban, amiket most élünk és amik 
az Európai Unó presztízsét folyamatosan megtépázzák, azok az erőfeszítések, amik 
arról szólnak, hogy az Unió intézményei hatékony érdekeket tudjanak képviselni, 
egyértelmű erővel lépjenek fel mondjuk a gazdasági fejlődés érdekében, vagy 
bármiféle más, egységes fellépés érdekében, az alapvetően fontos. Ha ez intézményes 
formát tud ölteni akkor, amikor olyan sok kérdés merül fel az Európai Unió jövőjét 
illetően, azt én egy rendkívül fontos fejleménynek tartom, és nagyon méltányolom a 
tevékenységét ebben az irányban.  

Azok az ügyek, amelyekkel az EPPO foglalkozna vagy tervezi foglalkozni, azok 
Magyarország számára rendkívül fontosak. Az áfacsalások országon belül és 
nemzetközi szinten is Magyarországon évtizede a gazdasági bűnök egyik jelentős 
formája, és valóban azt tapasztaljuk, hogy a magyar hatóságok, feltételezem, más 
nemzeti ügyészségekhez hasonlóan, nem tudnak ezekkel elég erősen megküzdeni. Ha 
ezzel kapcsolatosan közös erőfeszítés történik, mindenképpen rendkívül jó és 
alapvetően magyar érdekeket is szolgál. 

Ami pedig az európai uniós fejlesztési alapokat és más fejlesztési 
hozzájárulásokat illeti, ez megint csak különösen fontos Magyarországnak. A mi GDP-
nk 7 százalékát teszik ki azok az összegek, amiket az Európai Uniótól kapunk. Megint 
csak nemzeti érdek, hogy kórházakra, iskolákra, utakra, vasutakra fordítódjanak ezek 
a pénzek, és ne pedig valakik zsebét gazdagítsák.  

Ellenzéki képviselőkként külön hangsúlyos figyelmet fordítunk a korrupció 
elleni küzdelemre Magyarországon. Mindig van egy morális kockázat, amikor ilyen 
komoly összegek jönnek egy-egy országba más forrásokból, és ezért nagyon fontos, 
hogy ezek a pénzek átlátható és tiszta módon költődjenek el. És gyakran vannak 
kétségeink, hogy ez tényleg így folyik-e Magyarországon, egyébként lényegében azóta 
folyamatosan, hogy Magyarország az Európai Unió tagja. Tehát alapvetően azt 
gondolom, hogy az EPPO célkitűzései minden tekintetben a magyar polgárok érdekeit 
tükrözik, és ilyen értelemben messzemenőkig támogatjuk ennek az intézménynek a 
felállását.  

Hogy a tervezett intézmény egyébként a magyar ügyészséggel harmóniában 
működne, illetve, hogy az eljárásokat a magyar bíróság keretei között döntenék el, 
külön megnyugtató a tekintetben, hogy itt nem Magyarországtól elválasztott módon, 
valamiféle külső hatóság érvényesít érdekeket, hanem alapvetően ezen célok kapcsán, 
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mint azt elvárjuk ezektől a magyar állami intézményektől, a magyar emberek érdekeit 
és az igazság érdekeit képviseljék. Tehát meggyőződésem, hogy ez egy nagyon 
hasznos és fontos intézmény.  

És azt is gondolom, hogy tekintettel arra, hogy a magyar kormány zéró 
toleranciát hirdetett korrupciós ügyben, nem lehet probléma a kormány számára, 
hogy a hozzájárulását és a beleegyezését adja az EPPO felállításához. 
Meggyőződésem, hogy politikai akarat kérdése az, hogy a kormány össze tudja-e 
hangolni az elképzeléseit az uniós vezetők elképzeléseivel. Nagyon bízom benne, hogy 
ez a megállapodás tető alá kerül a jelenlegi elnökség alatt, és hogy 2017-ben le lehet 
ütni és Magyarország tagja lesz az EPPO-nak. Nagy reményeket fűzünk ehhez. 
Nagyon köszönöm, hogy eljött és tájékoztatott bennünket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tessely Zoltán alelnök úr 

következik. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Biztos Asszony! 

Tisztelet Bizottság! Én is nagy szeretettel köszöntöm a biztos asszonyt a 
bizottságunkban, és elsőként az elnök úrhoz csatlakozva szeretném megerősíteni, 
hogy mennyire fontosnak tartjuk az Európai Bizottsággal való közvetlen párbeszédet. 
Éppen ezért is köszönjük, hogy ön ma idelátogatott.  

A jó intézményi együttműködésnek kiváló példája, hogy az Európai Bizottság 
kérésére bizottságunk a múlt héten soron kívül úgy határozott, hogy a 709. számú 
javaslatot megtárgyalja, és nem kezdeményez szubszidiaritásvizsgálatot. Ezáltal 
elősegítette, hogy a vonatkozó uniós rendeletet mielőbb el lehessen fogadni.  

A napirendhez kapcsolódó témakörben két kérdést szeretnék megfogalmazni. 
Az európai főügyész kiválasztásáról szeretnék elsőként szólni. A rendelettervezet 13. 
cikkének jelenlegi szövege szerint az európai főügyészt az Európai Parlament és a 
Tanács közös megegyezéssel nevezné ki, 7 évre. Ráadásul a Tanács egyszerű 
többséggel döntene. Ezzel szemben, úgy gondolom, hogy az európai főügyészi pozíció 
függetlensége, tekintélye úgy biztosítható a leginkább, ha a kollégium tagjai közül 
kerül ki a legalkalmasabb személy.  

Ez nem engedné a pozíció elpolitizálódását, egyúttal biztosítaná az 
alapkövetelmények meglétét. Ezt a megoldást Magyarország mellett hat másik 
tagállam is támogatja. Szeretném kérdezni a biztos asszonyt, hogy mi erről az ön 
véleménye.  

A másik kérdés pedig, hogy a felvezetőjében ön úgy fogalmazott, az 
egyértelműen körülhatárolt bűncselekmény-kategóriák megnevezést használta. 
Ugyanakkor az európai ügyészség kizárólagos hatáskörébe tartozó bűncselekmények 
körét meghatározó irányelvtervezet gyakorlatilag elakadt az uniós döntéshozatalban. 
Az irányelvtervezet 2012. júliusi előterjesztése után a tanácsi általános megközelítést 
követően öt trialógusra került sor. A trialógustárgyalások 17 hónapra megszakadtak, s 
a szlovák elnökség most próbál lendületet adni a tárgyalásoknak. A kérdésem arra 
irányul, hogy az irányelvtervezet elfogadásának a hiányában hogyan lehetne 
működőképes az európai ügyészség. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyopáros Alpár képviselő úr következik. 
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Biztos 

Asszony! Jó szívvel fogadtam a Rubik-kockás példát, de rossz példa volt, merthogy a 
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világbajnokok a Rubik-kockát néhány másodperc alatt kirakják. Bár ilyen gyorsan 
össze lehetne rakni az európai ügyészséget, és konszenzust teremteni! (Derültség.) 

Engedelmével és elnök úr engedelmével én elszakadnék egy kérdés erejéig az 
európai ügyészség témájától. A nyugat-európai munkaerőpiacok megnyíltával 
mindannyian tapasztaltuk itt Közép-Európában, hogy megindult a munkaerő-
kiáramlás Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, Franciaország, Nyugat-Európa és 
Észak-Európa irányába, és ezzel párhuzamosan az elmúlt években egyre-másra 
szaporodott az a jelenség, hogy az olyan helyzetbe került családok esetében, akik 
olyan körülmények közé kerültek, hogy nem tudtak gondoskodni a gyermekükről, 
kiemelik a fogadó országok hatóságai ezeket a gyermekeket. Sajnos egy rossz 
tapasztalat, hogy a fogadó országok - és Magyarország esetében leginkább az Egyesült 
Királysággal van ez ügyben egy régi polémia - a családokból kiemelt gyermekek 
esetében a leggyakrabban nem vizsgálják meg azt a lehetőséget, hogy a küldő 
országban, jelen esetben Magyarországon esetleg van-e olyan családtag, akinél el 
lehetne helyezni ezeket a gyermekeket, hanem szinte automatikusan az angliai 
családokhoz kerülnek ezek a gyerekek.  

További más eljárási problémák is vannak, utalhatok itt a rendkívül rövid 
határidőkre az esetleges hatóságok közötti kommunikációban, utalhatok arra is, hogy 
az angliai bíróságok nem egyformán járnak el ebben a kérdésben, de talán, ami a 
legfontosabb, hogy a vonatkozó európai tanácsi rendelet - ez a 2201/2003-as rendelet 
- egy cikkelye, pontosan a 15. cikkely kifejezetten igényli azt, hogy a joghatóságot a 
fogadó ország részéről kérjék átadni a küldő ország részére, azonban ez ebben a 
relációban, a Magyarország és az Egyesült Királyság közötti relációban a 
leggyakrabban nem történik meg, és a küldő ország hatóságai azok, akik 
kezdeményezik a joghatóság átadását.  

Mi az, amiben esetleg ez ügyben a Bizottság, illetve a biztos asszony segíteni 
tudni, és megoldás születhet erre a rendkívül fontos kérdésre?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, még Firtl Mátyás képviselő úr 

következik. Tessék parancsolni! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Csak röviden. Tisztelt Biztos Asszony! Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! A biztos asszony által elmondottakkal, ami az EPPO 
vonatkozásában elhangzott, tulajdonképpen egyet tudunk érteni. A megközelítés 
tekintetében, ahogy elnök úr is fogalmazott, amikor a beszedett áfával kapcsolatosan 
beszélünk, biztos asszony is különböző számokat mondott, de mindösszesen 5 
százalék beszedett áfa megy az európai uniós vonatkozásba, 95 százalékban tagállami 
hatáskör jelenleg az áfa kérdéskörben beszedett adó, és ez a magyar, illetve az európai 
uniós büdzsét kell hogy szolgálja. Ezért tényleg - ahogy elnök úr mondta, jómagam is 
azt mondom - fontosnak tartjuk az EPPO-t, valóban hatékonyan fel kell lépni az 
áfacsalók ellen, de álláspontunk és álláspontom szerint az adózással összefüggő 
kérdés egy olyan horderejű kérdés, amit mi úgy gondolunk, hogy az adózáshoz 
kapcsoló dossziékban kell rendezni, márpedig ez nem minősített szavazással 
történne, hanem egyetértéssel. Tehát, amikor mi ezt megfogalmazzuk, akkor tényleg - 
ahogy képviselő asszony is mondta - alapvető érdekünk, hogy az EPPO-hoz 
tartozzunk, de azért ebben a vonatkozásban az adózás kérdése maradjon nem a 
minősített, hanem az egyhangú döntések hatáskörében. 

Biztos asszony említette a kohéziós alapokat és a strukturális alapokat, a 
képviselő asszony is a magyar parlament részéről elmondta, hogy mennyire fontos 
számunkra, hogy az európai uniós forrásokhoz hozzájussunk, és a többletértéket is 
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hangsúlyozta. Nagyon fontos azt is leszögezni, hogy valóban mi nagyon sokat kaptunk 
az Európai Uniótól, de minden strukturális és kohéziós alapnak azért nagy része 
visszamegy az uniós nagy tagállamok körébe, tehát azért a nyertesek ott is 
megvannak, például Németország, éppenséggel ők a legnagyobb haszonélvezői annak, 
hogy ezek a források megvannak.  

Sokat elhangzott is a „sárga lapos” kifejezés is. Én szeretnék egy kérdést is 
feltenni végezetül, pontosan azért, mert tegnap Olaszországban népszavazás volt, és a 
népszavazásnak nemcsak Renzi itta meg a levét, hanem sok elemző szerint ez az 
Unióval kapcsolatos állásfoglalás is volt. Mi, nemzeti parlamenti képviselők éppen 
abban vagyunk érdekeltek, ami az utóbbi időben talán elkezdődött, hogy egyre 
nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a nemzeti parlamentek álláspontjára is, és ennek 
a figyelembevételére is. Éppen ezért fogalmaztam meg az előbb, hogy nem minősített, 
hanem egyhangú döntés hatáskörébe kellene hogy tartozzanak az adókérdések. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Biztos Asszony! Néhány megjegyzést 

hallottunk, még körülbelül 15 percünk van. Szeretném önnek és esetleg a kollegáinak 
megadni a szót, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Valóban érdekel általában is a 
véleménye. Köszönöm. 

Vera Jourová válasza 

VERA JOUROVÁ, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, fogyasztói jogokért 
és nemek közötti esélyegyenlőségért felelős tagja: Nagyon szépen köszönöm. 
Próbálom majd végigvenni a kérdéseket egyenként a feltételük sorrendjében. Amit 
elnök úr, illetve Bana úr mondott, valahogy úgy fogalmazott, és ön is azt mondta, 
hogy szükséges, hogy legyen valami, amivel fellépünk a pénzügyi bűncselekmények 
ellen. Már a lisszaboni szerződés aláírásakor - mert ott van a 86. cikkelyében a 
lisszaboni szerződésnek az egyértelmű döntése a tagállamoknak - egyetértés 
mutatkozott abban, hogy fellépjünk a pénzügyi bűncselekmények ellen. Tehát most 
már nem arról van szó, hogy lesz-e, hanem a kérdés az, hogy hogyan legyen, hogyan 
lépjünk föl, hogyan hozzunk létre egy kiegyensúlyozott modellt, amelyben egy erős, 
egy hatékony testület jön létre, amely egyébként egy kiegyensúlyozott modelljét 
valósítja meg a megosztott hatásköröknek, tehát ennek a központi és a tagállami szint 
közötti egyensúlynak. Ez az, amin dolgozunk, és itt a probléma az, hogy egyrészt ott 
van a lisszaboni szerződés, amelyben a tagállamok egyhangúlag döntöttek arról, hogy 
fellépnek ez ellen.  

Nagyon érdekes beszélgetést folytattam Trócsányi úrral, nagyon kedves 
partnerem ő sok más kérdésben is, más igazságügyi kérdésekben, és beszélgettünk 
arról, hogy milyen magyar aggályok vannak a magyar Alaptörvénnyel kapcsolatban. 
Természetesen fontos - és nemcsak Magyarország esetében, hanem általában 
mindenki részére fontos -, hogy az EPPO illeszkedjék az adott ország alkotmányához. 
Biztos vagyok abban, hogy a lisszaboni szerződés kapcsán már megfogalmazódott az, 
hogy majdan ennek lehetnek alkotmányos következményei. Akkoriban, amikor a 
lisszaboni szerződést elfogadták, akkor a magyar alkotmány is már elfogadott volt, 
tehát semmi új nincs, ilyenformán meg kell lépnünk, eszerint kell haladnunk. 

Nagyon köszönöm azt, hogy méltatják a változtatásokat a szövegben. Nagyon-
nagyon gondosan odafigyeltem arra, hogy a tagállamok mit mondanak. 
Természetesen oda kell figyelnem arra is, amit az Európai Parlament mond. Az 
Európai Parlament a harmadik társjogalkotó. Az Európai Parlament ilyen 
szempontból nagyon határozott álláspontot képvisel, hogy márpedig kell az EPPO és 
erőteljes felhatalmazással.  
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Ami a roamingdíjakat illeti, ön is tudja, hogy mi történt. Elemeztük azt, hogy a 
piacra milyen hatást gyakorolna, és egész egyszerűen az a helyzet, hogyha mondjuk a 
tagállamokból A ország állampolgárai többet utaznak A országból B-be, és 
kevesebben B-ből az A-ba, egy olyan helyzet jött létre, amire valamiféle megoldást 
kell találni, hogy ez ne korlátlanul történjen, tehát hogy a fogyasztói jogok 
teljesüljenek. Eredetileg volt egy olyan javaslat, hogy ez 90 napra legyen korlátozva. 
Teljesen véletlenül ez a 90 nap egyébként az emberek 90 százalékának megfelelne 
Európában, de még mindig azt tapasztaljuk, hogy ez a javaslat nem elegendő, nem 
megfelelő ez a javaslat. Tehát most már dolgozunk egy új modellen. Biztos, hogy lesz 
megoldás, olyan megoldás, ami egyébként minden fogyasztó számára előnyös lesz. 

Amit Szelényi Zsuzsa mondott. Nagyon köszönöm a rendkívül pozitív 
hozzáállását az EPPO-val kapcsolatban. Elfelejtettem megemlíteni két dolgot, és 
ahogy beszélt, eszembe jutott ez a kettő. Először is, az EPPO-nak nagyon erős 
elrettentő hatása kellene, hogy legyen, ha létezni fog. Pusztán a léte szerintem eléggé 
eltántorítja majd az embereket, az esetleges bűnözőket a csalástól. 

És most igyekszem pontosan fogalmazni: Európában annak egységes 
értelmezésére van szükség, hogy mi a csalás és mi nem csalás az EU-alapokkal 
kapcsolatban, mert nincs még ilyen egységes meghatározás és értelmezés. El nem 
tudják képzelni, hogy az egyes tagállamok milyen sokszínűen értelmezik ezt. Nincsen 
egyértelmű definíciója például a körbeszámlázásos áfacsalásnak. Akkor hol van itt a 
láncban szereplő kereskedők jogbiztonsága? Bármikor vádat emelhetnek egy ártatlan 
ellen csalásért, ha nincs megfelelő definíció. Kell egy egész Európára érvényes 
definíció, mert anélkül nem tudunk jogbiztonságot teremteni. Én pedig nagyon 
egyértelműen ellenzem azt a helyzetet, amelyben egyes tagországok kapcsán - és nem 
mondom meg, hogy melyek - most azt hallom, hogy az emberek vért akarnak látni, a 
polgárok vért akarnak látni. Egyes tagországokban az a helyzet, hogyha a 
polgármester, vagy a miniszter vagy valamelyik minisztérium elkezd egy 
közbeszerzést, onnantól kezdve már bűnöző, rásütik. Ezt nem lehet. Egyértelműen 
meg kell határoznunk, hogy mi a csalás, mit fed a korrupció és ennek alapján kell 
hatékonyan fellépnünk. 

Én azt gondolom, ez mindenféleképpen nagyon fontos lesz ahhoz, hogy 
megfelelően értelmezett, egységes álláspontok legyenek az egységes tagországokban. 
Én ebben nagyon hiszek, és ez mindenféleképpen segíteni fog a befektetéseken és az 
európai befektetéseken is. Csak egy példát mondanék a saját hazámból. Most már 
annyira veszélyes fellépni, hogy egyre kevesebben hajlandóak szerződni. Tehát 
gyakorlatilag a befektetések lassultak le és álltak le, és ez nemcsak a Cseh 
Köztársaságban van így, ahol egyébként igyekszünk megfelelően fellépni a bűnözés 
ellen. Nem szabad túlzásba esni. Megfelelő interpretációjára van szüksége annak, 
hogy mi a csalás, mi a korrupció, mi az áfacsalás.  

Amit Tessely Zoltán mondott a főügyész kiválasztásával kapcsolatban, a 
kollégium tagjai jelentkezhetnek erre a pozícióra. De nyílt pályázat kell maradjon, 
tehát lehetőséget adunk a kollégium tagjainak is, de nyitottá akarjuk ezt tenni. Azt 
akarjuk, az kell, hogy az eljárás a lehető legáttekinthetőbb, transzparensebb legyen, 
mert az EPPO-nak a lehető legmagasabb szintű bizalmat kell élveznie az emberek 
részéről, ezért kell rendkívül nyílt eljárásnak lennie. 

Ami a trialógust illeti, a csalás elleni direktívával kapcsolatosan. Két jogszabály 
van. Van az egyik, a PIF-irányelv, amiről beszélt, aminek nagyon nehéz az alakulása, 
mert elakadt a trialógusokban, a három társjogalkotó tárgyalásaiban. Az lenne az 
anyagi joga az EPPO-jogszabálynak. Tehát ebben kellene benne legyen az összes 
olyan bűncselekmény-kategória, amit egyébként az EPPO nyomozhat majd. 
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Keményen dolgozunk most azon, hogy meggyőzzük a pénzügyminisztereket, az 
igazságügyi minisztereket arról, hogy az áfa tartozzon bele abba a listába, mert 
nagyon erőteljes európai bírósági döntés van a Taricco-esetben, amely úgy határozott, 
hogy az áfa európai pénznek, finanszírozásnak is minősül. Annak van egy nemzeti 
része, az sokkal nagyobb és az európai rész sokkal kisebb, de egyébként tényszerűen 
11 százalékát adja az Európai Unió költségvetésének, az meg aztán már óriási nagy 
összeg, tehát az áfahozzájárulás. Ezért van az, hogy szeretnénk, ha az áfa is bekerülne 
a nyomozható témák közé. 

Ami az adózást illeti. Amikor elkezdtem harcolni azért, hogy az áfát is 
bevonjuk, fel kellett ismernem azt, hogy nagyon intenzív együttműködés kell a 
pénzügyminisztériumokkal, illetve az adóhatóságokkal, és egyébként ez az, amit ma 
csinálunk. Ma találkozom majd a Pénzügyminisztérium államtitkárával, és remélem, 
valószínűleg kapok tőle tanácsot arra is, hogy hogyan vegyem fel a magyar NAV-val a 
kapcsolatot.  

Egyébként van egy nagyon jó üzenetem a számukra, hogy őket nem fogja 
érinteni semmilyen további bürokrácia, jelentéstételi kötelezettség. Ők egész 
egyszerűen kell, hogy vigyék majd a normál üzletmenetüket, mint eddig. Ha az 
ügyészi szervezet, a nemzeti ügyészek, tehát a tagállami ügyészek azt fogják látni, 
hogy egy áfanyomozásban nemzetközi szál is érintett, akkor adják át ezt az európai 
delegált ügyésznek. Tehát az adóhatóság ilyen formán nem lesz hátrányosan érintve. 
Természetesen elvárjuk tőlük, hogy együttműködjenek abban, hogy beazonosítsák az 
áfacsalást vagy az adócsalást.  

Amit egyébként a pénzügyminiszterek, az adószakértők is elvárnak tőlünk, az 
nemcsak az, hogy megoldjuk ezt a részt, tehát magát a bűnüldözést, hanem az 
adóelkerülés ellen is fellépjünk, az adóparadicsomok ellen is fellépjünk. Ezzel 
kapcsolatban elég sokat teszünk, elég határozott javaslataink vannak most már, 
amelyek erőteljes, pozitív reakciókat kaptak a magyar fél részéről. Tehát azt 
mondhatom, hogy ez egy ilyen szisztematikus, rendszerszintű megközelítése az 
adóelkerülésnek, az adócsalásnak, az adócsalás elleni harcnak.  

Ezt még elmondom, és utána még rátérnék a családokból kiemelt gyermekek 
ügyére, ami számomra is egy nagyon fájdalmas ügy. Az EPPO létrehozásával 
kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy ez semmi új, inkább csak átrendezzük a 
sorainkat annak érdekében, hogy fellépjünk az európai bűncselekmények ellen. A 
bűnözés nem ismer határokat, és addig, ameddig létezik Schengen, addig szembe kell 
néznünk azzal a helyzettel, hogy a bűnözők is utazhatnak és bárhol tudnak működni 
Schengenen belül, miközben az állami hatóságok viszont a saját nemzeti rendszereik 
közé vannak beszorítva.  

Ezért van az, hogy a határon átnyúló bűncselekmények esetében 
mindenféleképpen szükséges, hogy európai szintű fellépés legyen. Ezért mondom 
inkább azt, hogy átszervezés, mert az EPPO létrehozásával viszont megengedjük az 
Eurojustnak, hogy a szervezett bűnözés ellen fellépjen, a csempészet, a különböző 
kereskedelmek, az emberkereskedelem és a súlyos szervezett bűnözés ellen fel tudjon 
lépni. Tehát ez egy horizontális megoldás, amelyben hatékonyabban lépnénk fel az 
európai bűnözés ellen, amelyben az EPPO és az Eurojust lenne a két erőteljes pillére 
ennek a munkának. 

A családokból kiemelt gyermekek kapcsán köszönöm szépen, hogy így ösztökél 
engem. Nagyon egyszerűen azt lehetne válaszolnom, hogy nekem nincs erre 
kompetenciám, és ez igaz, azonban, ha a gyermekekkel kapcsolatos ügyeknek van 
határon átnyúló karaktere - és itt van -, akkor megígérem önnek most, hogy ennek 
mindenféleképpen utána fogok nézni más ügyekkel együtt, ami egyébként a 
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gyermekpolitika kapcsán megnyilvánul. Itt három célkitűzésem van: jobb hozzáférést 
a joghatósághoz, nagyobb jogbiztonságot és jobb integrációs és oktatási 
lehetőségeket. De a jogsegélyszolgálat mindenféleképpen alkalmazható erre, amit ön 
felvetett. Jó lenne, ha képviselő úr konkrét példákat tudna nekem adni. 

Nagyon nehéz, ha az Egyesült Királyságról van szó, amelyről tudjuk, hogy 
hátraarcot mutatott, és most már minden még nehezebb lett, de azért megvizsgálom, 
és nagyon köszönöm, hogy fölvetette és inspirációt ad nekem. Egyébként kaptam 
különböző kérdéseket már az Európai Parlamentből, és tisztán jogi szempontból 
mindig az a válasz, hogy nincs kompetenciám, de ennek ellenére megígérem, hogy 
megvizsgálom az ügyet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, biztos asszony, a válaszát. Nagyon remélem, hogy 

mindenki elégedett  a válaszokkal. Nagyon hálás vagyok önnek, hogy a párbeszéd, 
amely két évvel ezelőtt elkezdődött, folytatódhatott ebben a kérdésben. Nagyon 
remélem azt is, hogy ennek a történetnek a befejezésére gyakorlatilag az Európai 
Tanács következő ülésén sor kerül. Sok sikert kívánok önnek a mai tárgyalásaihoz. 
Látom, hogy különböző találkozói lesznek, egyeztet kormányzati képviselőkkel és más 
hatóságokkal.  

Legvégül - ez egy hagyomány nálunk - szeretném átadni az Európai ügyek 
bizottsága titkos fegyverét… (Vera Jourová: Barackpálinka?) Nem barackpálinka, 
hanem Tokaji. Én tokaji képviselő vagyok. Az egészségére szolgáljon.  

 
VERA JOUROVÁ, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, fogyasztói jogokért 

és nemek közötti esélyegyenlőségért felelős tagja: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm ezt a rendkívül gyümölcsöző beszélgetést.  

Sajnos a reptéren kell meginnom, mert szerintem nem engedik meg, hogy 
fölvigyem a gépre, úgyhogy még indulás előtt megiszom. (Az elnök átadja az 
ajándékot Vera Jourovának.) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Mielőtt folytatnánk a 2. napirendi pont 

megtárgyalását, felhívom a hallgatóság figyelmét, hogy zárt ülést tartunk, tehát 
kérem, hogy csak azok maradjanak, akiknek erre jogosítványuk van. Két-három 
perces technikai szünetet tartunk, amíg rendezzük a sorainkat, utána folytatjuk. 

 
(Szünet: 11.04-11.08 

A bizottság 11 óra 08 perctől 11 óra 36 percig zárt ülés tartott, 
melyről külön jegyzőkönyv készült. 

A nyílt ülés folytatásának időpontja: 11 óra 36 perc.) 
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A körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslatcsomag  
a) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - 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)]  
b) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv 
módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 594; 
2015/0274 (COD)]  
c) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv 
módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 595; 
2015/0275 (COD)]  
d) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - 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)] 

ELNÖK: Nyílt üléssel folytatjuk. Aki be akar jönni, kérem, tegye meg! 
(Megtörténik.) Folytatjuk a bizottsági ülésünket a harmadik napirendi pontunkkal: a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslatcsomag. Köszöntöm Rácz András urat, a 
Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkárát és munkatársát. A) pont: 
egyeztetési eljárás- 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. B) pont: egyeztetési eljárás - az európai Parlament és a Tanács 
irányelve a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról. C) pont: 
egyeztetési eljárás - az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladékokról szóló 
2008/98/EK irányelv módosításáról. A végül D) pont: egyeztetési eljárás - az Európai 
Parlament és a Tanács irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 
94/62/EK irányelv módosításáról.  

Tisztelt Bizottság! A körforgásos gazdaságról szóló javaslatcsomagról 
szeptember 26-i ülésünkön indítottunk egyeztetési eljárást, és a Fenntartható fejlődés 
bizottsága a véleményalkotásra felkért bizottság. Emlékeztetném tisztelt 
képviselőtársaimat, hogy az első zöld lapos eljárás kezdeményezője Lord Boswell, a 
brit felsőház uniós bizottsági elnöke - barátunk, természetesen - éppen az 
élelmiszerpazarlás tekintetében javasolt hatékony uniós fellépést, amelyre a most 
tárgyalandó javaslatcsomag egyfajta válasznak tekinthető. 

Képviselőtársaim a most tárgyalandó javaslatcsomag írásbeli háttéranyagát 
megkapták. Államtitkár úrtól a javaslatcsomag főbb elemeiről szeretnénk egy rövid 
tájékoztatást kérni, valamint arról, hogy a szlovák elnökség alatt mennyiben halad 
előre a csomag tárgyalása, lesz-e ennek vége ebben az évben. Tessék parancsolni! 

Dr. Rácz András tájékoztatója 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszöntöm a bizottság tagjait. Néhány bevezető 
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gondolat, aztán a kérdésekre is rátérek. Az Európai Bizottság 2015. december 2-án 
fogadta el a körforgásos gazdaságra való áttérésről szóló javaslatcsomagját, amely 
javaslat szinten van jelenleg is. Hat hulladékos irányelv módosítását érinti ez, hat EU-
s irányelvet, amit elnök úr az előbbiekben ismertetett. Ezenkívül egy akciótervet is 
készülnek elfogadni vagy elfogadnak mellé, ami a végrehajtását fogja segíteni. 

Miről szól a történet röviden? Arról, hogy a jelenlegi lineáris gazdasági 
folyamatok helyett - ahol van a nyersanyagtermelés, a gyártás, a feldolgozás, a 
kereskedelem, eljut a fogyasztóhoz a termék, majd a végén hulladékká válik, és a 
hulladékkal valamit kezdenünk kell - egy körkörös folyamattá váljon ez a termelési 
lánc, hasonlóképpen az ökológiai rendszerek mintájára, ahol nincs hulladék, mert az 
egyik folyamat végterméke a másik folyamat alapanyaga.  

Mint ilyennel természetesen környezetügyben dolgozó kollégáimmal 
egyetemben mélységesen egyetértünk, tehát a cél jó, és nyilván a fenntartható 
gazdaság irányába vivő cél, azonban az eszközök, amiket az Európai Bizottság igénybe 
vesz ennek a megvalósításához, ezek már hagynak maguk mögött bizonyos 
kérdőjeleket, mert a Bizottság csak a folyamat legvégét, a hulladékrészét próbálja 
kezelni, illetve szigorítani - nem az egész láncot vagy lineáris folyamatot, amiről az 
előbb beszéltem -, és olyan kötelezettségeket kíván előírni a tagállamok számára, 
amelyek jelen állás szerint Magyarország számára nehezen vállalhatók vagy 
vállalhatatlanok.  

Itt három számot szeretnék csak mondani a rövidség kedvéért. Települési 
hulladékok újrahasznosítása tekintetében azt tervezik előírni, hogy 65 százalékot kell 
újrahasznosítani. Ez jelenleg olyan 30,5 százalékon áll Magyarországon, tehát 
kevesebb, mint a felét tudjuk teljesíteni jelen pillanatban, mint a 2030-as irányszám. 
Csomagolási hulladék esetében 75 százalékot kell újrahasznosítani 2030-ra, ezt 
szintén nem tudjuk teljesíteni, illetve a települési hulladék lerakását 10 százalék alá 
kell vinni. Ez sem tűnik megvalósíthatónak. Jelenleg körülbelül 58 százalék, amit 
lerakunk. (Tessely Zoltán távozik az ülésről.) 

Azt tudom még ehhez hozzátenni, hogy ezek a számok Európa fejlettebb 
országai számára már most is teljesíthetőek, tehát innentől kezdve felmerül az a 
kérdés, hogy a körkörös gazdaságra való áttérés érdekében ezek az országok milyen 
erőfeszítéseket fognak tenni, mert jelen állás szerint úgy tűnik, semmilyeneket sem. 
Viszont a fejletlenebb európai tagállamok vagy kevésbé fejlett gazdasággal rendelkező 
európai tagállamok számára teljesíthetetlen és megvalósíthatatlan célszámokat 
irányoznak elő.  

További probléma az, hogy a számítási rendszer vagy módszertan, amivel 
ezeket a számokat számolják a tagállamok, sem egységes. Körülbelül négyféle létezik, 
ami használatos ma az EU-ban, ebből kifolyólag nagyon nehéz egzakt módon 
összevetni, összemérni egyes országok százalékos teljesítményét akár a lerakásban, 
akár az újrahasznosításban. És így az országok teljesítőképessége is nehezen 
hasonlítható össze. 

Van egy másik probléma is, a derogáció kérdése. A derogációs időszak 
bizonyos országoknak járt, bizonyos országoknak, amelyek igényelték, nem járt. 
Egészen pontosan ott húzták meg a határt, hogy aki 65 százalék felett rak le jelenleg, 
megkaphatja ezt az átmeneti könnyítést vagy ezt az átmeneti időszakot. Magyarország 
64,6 százalékos lerakáson állt abban az évben, ami irányadó volt, tehát a 65 százalék 
alatt voltunk néhány milliméterrel, azaz a mi fejünk fölött húzták meg a vonalat, mi 
már nem kaphattunk derogációt ezen arányszámok teljesítésére.  

Jelenleg hol állunk? Az EKTB kétszer foglalkozott már ezzel a témával, és 
előírta azt, hogy egy hatástanulmányt kell készíttetni - a legutóbbi, az októberi ülésen 
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volt erről szól - a környezetügyért felelős földművelésügyi tárcának arra vonatkozóan, 
hogy hogyan fogja érinteni a magyar gazdaságot, ha ezek a kötelezettségek lesznek 
leírva. Itt szeretném megemlíteni, hogy a hatástanulmány készítése folyamatban van, 
jövő év elején, tél végén, illetve tavasz elején várható, hogy hatástanulmányunk is 
lesz, tehát nemzetgazdasági szinten is elég pontosan fogjuk látni azt, hogy milyen 
következményeket fog ránk róni ezen kötelezettségek teljesítése. 

A szlovák elnökséggel kapcsolatban a következőket tudom mondani. 
Szerencsére nagyon pozitív fejlemények következtek be a szlovák elnökség alatt. Az 
elnökség csökkentette, illetve enyhítette ezt az ambíciószintet, illetve bilaterális 
egyeztetésekre is volt lehetőségünk. Október 7-én vettünk részt kollégáimmal együtt 
az elnökséggel ilyen kétoldalú egyeztetésen, és úgy tűnik, hogy mégiscsak fel tudunk 
zárkózni az ötéves teljesítési haladékot kapó, azaz derogációban részesülő tagállamok 
közé.  

A számarányok úgy módosultak - de ezek mind-mind javaslat szinten vannak, 
tehát ezek még az EU részéről nincsenek elfogadva, sőt, a tagállamok közt sincs 
egyetértés -, az elnökségi javaslat úgy enyhült, hogy a derogáció tekintetében, ami 65 
százalék volt - és mi 64,6 százalékon álltunk lerakási arányt tekintve -, 60 százalékra 
vitték le, így, ahogy említettem, be fogunk férni a derogációba. Az újrafeldolgozás, a 
települési hulladék újrafeldolgozása, tehát hasznosítása - fogalmazzunk egyszerűbben 
- terén a 65 százalékot, amit 2030-ra kellene elérni, 55 százalékra viszik le a javaslat 
szerint. Ez számunkra elfogadható, támogatható és teljesíthető is. A 10 százalékos 
lerakási arányban, mármint hogy 2030-ra 10 százalék alá kell vinnünk a települési 
hulladékok lerakását, itt is sikerült ötéves haladékot kapnunk, ami azt jelenti, hogy 
nekünk 2030-ban még csak 25 százalék alatt kell tartanunk a települési hulladékok 
lerakási arányát, ami számunkra szintén elfogadható és teljesíthető.  

Ami problémás, az az, hogy ugyan a csomagolási hulladék, ahol 75 százalék 
volt összességében a 2030-as számarány, több frakcióból áll össze, tehát több 
komponensből áll össze, ezek is enyhültek, de az üveg- és a fahulladékokra előírt 
célértékek számunkra továbbra is aránytalanul és nehezen vállalhatóan magasak. 
Konkrétan ott állunk, hogy december 19-én lesz a környezetvédelmi miniszterek EU-s 
formális tanácsülése, azelőtt december 1-jén, néhány nappal ezelőtt volt egy megelőző 
munkacsoport ülés. Itt még mindig az eltérő tagállami vélemények uralkodtak, mind 
a definíciókat, mind a számarányokat, mind a számítási módszertant illetően a 
tagállamok megosztottak. Sajnos van egy olyan folyamat, hogy amíg a szlovák 
elnökség alatt az elnökségi ambíciószint csökkent és az elfogadható szintre kezdett 
átállni, addig ezzel párhuzamosan az Európai Parlament az ambíciószint növelését 
kívánja elérni. Tehát a 65 százalékot, amit a szlovák elnökség 55-re vitt le a 
hasznosítás tekintetében, 70-re szeretnék felvinni. A lerakás kapcsán, ami 10 
százalék, a szlovák elnökség 25 százalékot engedélyez még nekünk, hogy le lehet rakni 
2030-ig, ezt 5 százalékra szeretné csökkenteni. Tehát amíg a Bizottságban, illetve az 
elnökségben egy észszerű, a valósághoz közelítő csökkentési folyamat van, addig a 
Parlamentben egy kevésé észszerűnek nevezhető ambíciószint-növelés van. 

És hogy a kettő hol fog megállni, azt jelen pillanatban nem lehet tudni, ugyanis 
a Környezetvédelmi Tanács ülésén december 19-én nem lesz döntés a kérdésben, 
tekintettel arra, hogy a tagállamok véleményei eltérőek, hanem csak egy előrehaladási 
jelentést fognak adni a szlovákok. Az előrehaladási jelentésben pedig nyilván nincs 
döntési opció. A máltai elnökség alatt várható, tehát a következő EU-s elnökség alatt 
várható, hogy ha a tagállamok közös nevezőre jutnak, akkor döntés lesz a helyzetben. 
Köszönöm szépen a szót. (Gyopáros Alpár távozik a bizottság üléséről.) 



21 

Kérdés, válasz 

ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úr beszámolóját. Megnyitom a 
kérdések lehetőségét. Ha van képviselőtársaimnak kérdése, akkor kérem, most tegyék 
föl. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet.  

Egyrészt köszönjük szépen az írásbeli anyagot, másrészt pedig a helyettes 
államtitkár úr rendkívül hatékonyan beszámolt erről az egyébként mindenkit érintő 
problémáról. Nem véletlenül vettük ezt górcső alá, hiszen bizottságunk érdekelve van 
abban, hogy a magyar érdekeknek, nemzeti érdekeknek megfelelően alakuljon ez a 
jogszabály az Európai Unióban.  

Nekem egyetlen egy kérdésem van, hogy a hazai házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés mennyiben segíti, hogy az ön által is említett hulladékhasznosítási 
célszámokat el tudja Magyarország érni? És mi a helyzet a környező tagországokkal 
kapcsolatban? Mert ahogy említette az államtitkár úr, a nyugat-európai, régi 
tagországokban más a fejlettségi szint. Mi a helyzet például a visegrádi négyekkel? 
Tessék parancsolni! 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A régió tagállamai hasonló helyzetben vannak, mint mi, tehát a 
szlovák elnökség alatt nyilván ezért sikerült számunkra elfogadható, még mindig 
nagyon szigorú, de számunkra már vállalható… Ez nem volt döntés, csak a javaslat, az 
elnökségi, a bizottsági javaslat enyhült egy kicsit. 

A szelektív házhoz menő gyűjtés nagyon fontos a hasznosítási arányok 
teljesítése tekintetében, tehát ennek a további erősítése. Tavaly január 1-jétől elvileg 
Magyarország összes településén kötelező házhoz menő jelleggel szelektív gyűjtést 
szervezni. Sajnos a jogszabályi kötelezettség ellenére egy-két helyen még mindig nem 
indult el a szelektív gyűjtés, illetve a szelektív gyűjtés erősítésével, meg a rendszerek, 
a technológiák fejlesztésével sokkal nagyobb arányban lehet olyan frakciókat 
begyűjteni, amik aztán később a hulladékhasznosítás alapanyagaivá válnak, és ezeket 
a számokat, amiket teljesítenünk kell, felfelé viszik.  

Tehát azt tudom mondani, hogy a szelektív gyűjtés további erősítésével a 
szlovák elnökség alatti enyhébb ambíciószint szerinti számok teljesíthetőek lesznek 
hazánk számára. Itt egyre szeretném felhívni a figyelmet, az európai parlamenti 
képviselők körében ülünk, hogy az Európai Parlamentben kellene arra figyelni, hogy 
ez az ambíciószint az észszerűség határánál ne szabaduljon túl, vagy ne fejlődjön túl. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megnyugtathatom az államtitkár urat, hogy mi ezen álláspont alapján 

megpróbáljuk jobb belátásra bírni, legalábbis a magyar európai parlamenti 
képviselőinket. Úgy hiszem, hogy a Fidesz-KDNP frakcióhoz tartozók teszik a 
dolgukat.  

Én nem is értem az Európai Parlament többi nyugat-európai képviselőjét, hogy 
hogyan próbálnak egy nemzeti tagállamot belekényszeríteni olyan dolgokba, amire se 
pénz, se kapacitás nincs. Egy hosszú folyamat végén vagyunk, és azok az erőfeszítések 
bizony nagyon kemény anyagi áldozatokat követelnek egy nemzeti tagország 
büdzséjéből. Én közel tíz évig voltam az elnöke az Abaúj-Zemplén 
hulladéktársaságnak, és végigéltük például a derogációt; végigéltük, hogy ennek 
milyen adminisztrációs kötelezettségei vannak, hogy mennyire nem értik ezt az 
önkormányzataink. Én senkinek nem kívánom ezt. Mi Zemplénben hála istennek ezt 
rendbe tettük, csak még ezek után is vannak fehér lyukak. Tisztelt Államtitkár Úr! 
Köszönöm szépen. Biztos, hogy még fogunk találkozni ebben az ügyben.  
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Végül tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő 
ülésére e héten pénteken, december 9-én, 10 óra 30 perckor kerül sor ugyanebben a 
teremben, ugyancsak önöknek, ugyanitt. A tervezett napirendi pontjaink: Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása és egy másik egyeztetési 
eljárás: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a költséghatékony 
kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő 
beruházások érdekében történő módosítás. Zárt ülés keretében természetesen a 
bizottság álláspontját fogjuk kialakítani. A napirendi pont előterjesztője Makai 
Martina, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára. 

Előre jelzem, hogy jövő héten kedden, december 13-án, várhatóan 12 óra 30 
perckor kerül sor Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter éves 
meghallgatására, szintén ebben a teremben.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a megjelenést Az ülést bezárom, 
viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária  
 


