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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az aláírt 
jelenléti ív alapján és az eseti képviseleti megbízásokkal bizottságunk határozatképes.  

A második teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Képviselőtársaim a 
törvényi előírásnak megfelelően az elmúlt héten megkapták a napirendi ponti 
javaslataimat. Két napirendi pontot tárgyalunk meg. Az első: a Magyar Európai Üzleti 
Tanács 2016. évi „Fenntartandó értékek” című jelentésének megvitatása az HEBC 
tagjaival. A második pedig: tájékoztató a máltai EU-elnökség programjáról és 
prioritásairól. A napirendi pont előadója Takács Szabolcs Ferenc, a Miniszterelnökség 
európai uniós ügyekért felelős államtitkára.  

Kérdezem, képviselőtársaim, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi 
pontokkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem 
fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk tehát a tárgyaláshoz. Az első napirendi 
pontunk megtárgyalása előtt engedjék meg, hogy napirend előtt röviden tájékoztassam 
képviselőtársaimat az elmúlt hetek legfontosabb ki-, illetve beutazásairól. Január 22-
23-án Máltán került megrendezésre a COSAC elnöki találkozó, ahol jómagam vettem 
részt és tettem felszólalást a migráció kérdéskörében, illetve az európai bizottsági 
munkaprogram kapcsán is. Eszmecserét folytattam az Európai Bizottság első 
alelnökével, Timmermans úrral is.  

Január 29-én pedig a Kárpátok Európája konferencián vettem részt 
Przemyślben, ahol a lengyel miniszterelnök asszony is részt vett. (Dr. Józsa István 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

A január 30. és február 1. között Brüsszelben megtartott, úgynevezett európai 
parlamenti hét eseményein bizottságunk részéről Csöbör Katalin képviselő asszony 
volt jelen, aki a szociális tárgyú kérdésekről fejtette ki az álláspontját.  

Február 10-én Tessely Zoltán alelnök fogadta Vytenis Andriukaitis 
egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztost, Font Sándor és Kovács 
József képviselőtársunkkal együtt. Igen tartalmas eszmecserére került sor a migráció 
egészségügyi kockázatai, illetve a GMO-termékek kérdéskörében.  

Engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy bemutassam bizottságunk új 
munkatársát is, dr. Puncsák Kornéliát, aki a Külügyi Igazgatóságtól került a 
titkárságunkra. (Dr. Puncsák Kornélia feláll.) Kérem, hogy bizalommal forduljanak 
munkatársnőnkhöz, ha valami problémájuk akad!  

Tisztelt Bizottság! Mivel ez az első ülésünk ebben az évben, így minden 
képviselőtársamnak jó munkát kívánok! Reméljük, hogy az előttünk álló fél év 
ugyanolyan sikeres lesz, mint az elmúlt fél esztendő. Kívánok mindenkinek sok erőt és 
minél sűrűbb részvételt a bizottsági üléseinken! 
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A Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC) 2016. évi „Fenntartandó 
értékek” című jelentésének megvitatása az HEBC tagjaival 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához, a 
Magyar Európai Üzleti Tanács 2016. évi „Fenntartandó értékek” című jelentésének 
megvitatása az HEBC tagjaival.  

Az Európai ügyek bizottsága évről évre megtárgyalja az HEBC jelentését, hogy 
első kézből kapjunk tájékoztatást arról, hogy miként is értékelik a gazdasági-társadalmi 
folyamatokat a Magyarországon működő jelentős nagyvállalatok vezetői. 
Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy a tavalyi évben a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalása témakörében is egy nagyon értékes eszmecserére kerülhetett sor, ha 
jól emlékszem, november folyamán. 

Így most ebben az esztendőben, azt is mondhatnám, hogy ezt az évet az HEBC-
jelentés megtárgyalásával kezdjük. Szintén kaptunk egy nagyon értékes jelentést, amit 
képviselőtársaim időben kézhez kaptak. Most ezzel kapcsolatban szeretnénk 
meghallgatni az Üzleti Tanács véleményét, hiszen nekünk, politikusoknak szükségünk 
van a visszajelzésre, hiszen Magyarország GDP-je, hála istennek, jól áll, sok mindennek 
köszönhetően, a gazdaság állapotának, tudunk fizetésemeléseket végrehajtani és a 
többi. Ezért fontos, mint egyfajta barométer, hogy az Üzleti Tanács tagjai a gazdasági-
társadalmi folyamatokat hogyan látják, hogyan értékelik. Ezért ismételten köszönöm, 
hogy elvállalták a bizottságunk előtt való beszámolót.  

Köszöntöm a bizottság minden tagját, elsősorban Jakab Roland elnök urat. 
Ugyanúgy, mint az elmúlt esztendőben, kérem, hogy röviden mutassa be a bizottság 
tagjait. Egy rövid beszámolóra kerülne sor. Ezután képviselőtársaimnak lehetősége lesz 
kérdésekre, és utána pedig várjuk a válaszokat. Természetesen nemcsak kérdéseket, 
hanem egyéb kommentárokat is szívesen várok képviselőtársaimtól.  

Tisztelt Elnök Úr! Megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Jakab Roland bevezető hozzászólása  

JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm 
önöket a Magyar Európai Üzleti Tanács nevében. Nagyon köszönjük elnök úr 
megtisztelő meghívását és a lehetőséget, amelynek keretében bemutathatjuk legújabb 
jelentésünk tartalmát, megismerhetjük az önök meglátásait, és folytatódhat a 
párbeszéd.  

Külön öröm számunkra, hogy az idei évadban a bizottság munkájában mi 
lehetünk az elsők, akiket meghívtak elnök úrék, és bemutathatjuk a legújabb 
jelentésünket.  

A találkozónkra készülve hasznos és érdekes volt áttekintenem korábbi 
megbeszéléseink témáit, tartalmát. Vannak témák, mint például Magyarország humán 
tőkéje, a munkaerő tudáskapacitása vagy az oktatás, amelyek - hála az önök fontos 
kérdéseinek - rendszeresen és részletesen visszatérnek, nem véletlenül, hisz ezek a 
területek olyan alapvető értéket képviselnek, amelyeket folyamatosan ápolnunk és 
gyarapítanunk kell.  

Idei jelentésünk különösen nagy hangsúlyt fektet az értékekre, ám mielőtt 
rátérnék részletes tartalmára, kérem, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek az 
HEBC jelen lévő tagjait a cégek betűrendjében. Dr. Fábián Ágnes asszony a Henkel 
Magyarország elnöke; Jean Grunenwald úr a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója; 
Zagyva Béla úr a Nokia ügyvezető igazgatója; Pécsi-Szabó Miklós úr az HEBC korábbi 
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elnöke; Kerekes László vezérigazgató úr az HEBC korábbi elnöke; Erényi Balázs úr 
tiszteletbeli tagunk; jómagam az Ericsson Magyarország ügyvezető igazgatója vagyok.  

Fennállásunk óta először fordul elő, hogy nincs jelen Merkler-Szántó Judit 
asszony, aki az HEBC egyik alapítója, és közel két évtizedig titkára volt. Alázattal és 
szeretettel támogatta céljaink megvalósulását, Magyarország európai uniós 
csatlakozását, versenyképességének növekedését. Ám miután az HEBC betöltötte 18. 
évét, saját döntése alapján leköszönt. Utódlása folyamatban van.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Kérem, engedjék meg, hogy rátérjek 
a jelentésünkre. Folyamatosan alakuló és átalakuló világunkban meggyőződésünk, 
hogy az alapértékek változatlanok: az egyén és a közösség tisztelete, a 
felelősségvállalás, a megkülönböztetéstől mentes sokszínűség, elfogadás és befogadás, 
átláthatóság és fenntarthatóság, hogy csak néhányat említsek közülük.  

Bár vállalataink különböző iparágakban működnek, azonos értékrendet 
vallanak, sőt globális vállalataink fontos küldetésnek tekintik, hogy ezeket az értékeket 
képviseljük és érvényesítsük a világ minden táján munkavállalóink, beszállítóink, 
partnereink és a mindenkori politikai döntéshozók irányába.  

A világ hajlamos a hosszú távú értékeket feláldozni a rövid távú előnyök 
érdekében, pedig valódi válaszok a XXI. század kihívásaira csak a fenntartandó értékek 
mentén lehetségesek. Nemcsak a fenntarthatóságra, hanem mindazokra a politikai, 
gazdasági, társadalmi, erkölcsi és etikai értékekre is gondolunk, amelyek hosszú távú 
fennmaradása és átadása a jövő generációnak közös értékünk, érdekünk és 
felelősségünk.  

A Magyar Európai Üzleti Tanácsban kifejtett tevékenységünk természetesen 
szoros összhangban áll vállalati értékeinkkel. Egyfajta gazdasági nagykövetként 
elkötelezetten segítjük Magyarország versenyképességének és jó hírének építését, hogy 
további külföldi tőkebefektetéseket lehessen hazánkba hozni.  

Az elsők között szeretnénk felhívni a figyelmet a legújabb, fejlődést hozó 
területekre is, mint például a 4. ipari forradalom, a digitális átalakulás várható hatása. 
Néhány kiemelt javaslatunkat, mint az országstratégia szükségessége, visszatérően 
napirenden tartunk, mert hiszünk abban, hogy fenntartható, inkluzív növekedés csak 
politikai ciklusokon átívelő stratégiákkal valósítható meg.  

Szeretném felkérni jelen lévő kollégáimat a jelentés egyes fejezeteinek részletes 
bemutatására. Először Kerekes László urat kérem, hogy ismertesse az országstratégia 
fejezetet, majd áttérve a humán kérdésekre Erényi Balázs urat kérem, hogy mondja el 
az HEBC véleményét az oktatásról, majd Pécsi-Szabó Miklós urat, hogy foglalja össze 
a fenntartható foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó megállapításainkat. Zagyva Béla 
úr a 4. ipari forradalom, az innováció és a digitális átalakulás témakörét ismerteti. Őt 
követően pedig Fábián Ágnes asszony a pénzügyi kiszámíthatóság fontosságáról szól. 
Majd végül visszatérek önökhöz az ökológia és fenntarthatóság témakörében 
megfogalmazott közös gondolatainkkal.  

Előre is köszönjük, ha megtisztelnek bennünket kérdéseikkel, amelyekre 
mindannyian örömmel válaszolunk.  

Kerekes László tájékoztatója 

KEREKES LÁSZLÓ vezérigazgató, az HEBC korábbi elnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Urak! Kedves Vendégek! Hölgyeim és Uraim! Engedjék 
meg, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egy rendkívül fontos, a társadalom minden 
rétegének jövőjét alapvetően meghatározó és politikai ciklusokon átívelő témára 
irányítsam kitüntető figyelmüket, ami egy egységes és jól kommunikált országstratégia 
megalkotása. Jól érzékelhető, hogy a magyar kormány elkötelezett politikát folytat, 
kitartóan támogatja a külföldi tőkebefektetések vonzását, az export- és 
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importtörekvéseket éppúgy, mint a helyi vállalatokat és hazai márkákat. A gazdasági 
világválságból való kilábalás után már nincs szükség rendkívüli intézkedésekre. 
Véleményünk szerint napjaink számos nyitott kérdésének gyökere, mint például az 
elvándorlás, a vidék, az oktatás, a kkv-szektor lassú fejlődésének oka a közös vízió 
hiánya.  

Egy országstratégia lehetőséget adna a közös vízió megfogalmazására, amely 
kiszámíthatóságot jelent, az üzleti világ hozzáigazíthatja a saját terveit, az egyének 
pedig az életpályáikra vonatkozó elképzeléseiket. Egy országstratégia feloldaná az 
ország centralizáltságát, továbbá lendületet adhatna a világ fejlődésének és segíthetné 
az oda irányuló mobilitást. Szorgalmazzuk, hogy a magyar kormány egy rövid, tömör, 
átfogó országstratégiában fogalmazza meg Magyarország fejlődési irányát és 
jövőképét. Ezen stratégia mentén az ország vállaljon részt a 4. ipari forradalom 
változásaiból és lehetőségeiből, a magas hozzáadott értékű termelő és szolgáltató 
tartományban. Javasoljuk, hogy a fenntartható és inkluzív növekedés útját választva 
kezelje az országstratégia kiemelten az oktatást, a tehetséggondozást, a technológiai 
fejlődést, az innovációt és kutatásfejlesztést, ezeket a területeket, melyek a jövő 
sikerének zálogai. Köszönöm szépen. 

Erényi Balázs tájékoztatója 

ERÉNYI BALÁZS, az HEBC tiszteletbeli tagja: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselő Urak! Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy a fenntartható oktatás 
témakörében tett ajánlásainkat összefoglaljam néhány gondolatban. Mindig is a tudás 
és az innováció képezte a világ fejlődésének az alapját. A tanulás folyamata ma már 
nem áll meg a diplománál, az élethosszig tart. Napjaink oktatásának legfontosabb 
feladata, hogy a tárgyi tudás mellett a XXI. század igényeinek megfelelő képességeket 
és készségeket is fejlesszük a gyermekeinkben. Sok esetben már a kérdés 
megfogalmazásához is olyan ismeretekre van szükség, amit a jelenlegi oktatási 
rendszer nem biztosít. Idegennyelv-tudás, elsősorban az angol nyelv ismerete nélkül 
mindez elképzelhetetlen. A használható idegennyelv-tudás szintje Magyarországon 
messze elmarad az európai átlagtól. 

Üdvözlendő, hogy a magyar kormány elkötelezett az oktatási rendszerek 
átalakítása mellett, és már látszanak az első eredmények. Fenntartjuk azonban korábbi 
ajánlásunkat, hogy duplázódjon meg a költségvetés oktatásra szánt kerete. A 
strukturális átalakítás folyamatának az általános iskolától a felsőoktatásig fel kell 
ölelnie az oktatás teljes vertikumát. Ha nem differenciálunk, az átlag irányába tolódnak 
a folyamatok, a minőség és a kiválóság kárára.  

Ugyanakkor fontos, hogy mindez diszkriminációmentesen, minden diák 
számára egyenlő esélyeket biztosítva történjen. Gyermekeink felkészítéséhez tudatos 
családi háttérre is szükség van. Feloldandanó ellentét, hogy a digitális világba 
beleszületett „Z” generáció életét meghatározó döntéseket sok esetben még digitális 
írástudatlanok hozzák. (Tessely Zoltán megérkezik a bizottság ülésére.) 

A tanítók tisztelete az emberiség évezredes történetének alapértéke. Hosszú 
évek óta szorgalmazzuk, hogy a tanárok és a tanári pálya élvezzenek nagyobb 
társadalmi megbecsülést. A pedagógusszakma a legkomolyabb értéket, gyermekeink 
fejlődését segíti. Professzoraink tanításai és személyes példamutatása mindnyájunk 
életében meghatározó érvényű. Köszönöm szépen. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Tessék! 
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Pécsi-Szabó Miklós tájékoztatója 

PÉCSI-SZABÓ MIKLÓS, az HEBC korábbi elnöke: Tisztelt Bizottság! Hölgyeim 
és Uraim! Az oktatás nyilvánvalóan egy fenntartható foglalkoztatáspolitika bázisa. 
Üdvözöljük a magyar kormány intézkedéseit, melyek eredményeképpen a 
munkahelyek száma nő, és a munkanélküliség a válság előtti szintre esett vissza.  

A kormány kiemelt figyelmet fordít a munka becsületének a helyreállítására is. 
Kívánatos lenne azonban a munkahelyteremtést nemcsak mennyiségében, hanem 
struktúrájában is kezelni. Európában, csakúgy, mint Magyarországon, egyaránt 
probléma a munkaerő elérhetősége. Nem áll kellő számban rendelkezésre innovatív és 
szakképzett munkaerő, és a demográfiai statisztikák is riasztó képet vetítenek előre.  

Megoldást hozó terület lehet az elvándorlás mértékének csökkenése, a 
tehetséges munkaerő Magyarországra vonzása a fiatalok életpályájának, 
munkavállalásának elősegítésére, és ahol talán a legnagyobb potenciált látjuk, a nők 
gyermekvállalásának és karrierlehetőségének támogatása. Ezen túl, jóllehet az aktív 
öregedés részeként, az idősek reintegrálása a foglalkoztatásba, az országon belüli 
mobilitás elősegítése a közlekedésfejlesztéssel és a lakhatási feltételek 
megteremtésével.  

A nagyarányú elvándorlás elsődleges oka véleményünk szerint a személyes 
jövőkép hiánya. Megtartóerő lehet, ha a gazdaság határozottan elmozdul a magas 
hozzáadottérték-termelés irányába, az innováció és a kutatás-fejlesztés minőségi 
munkahelyeket teremt, növeli a hatékonyságot, a versenyképességet, ezáltal a 
munkahelyek fenntarthatóságát, az egyéni karrierlehetőséget, és mindezek 
eredményeképpen a jövőbe vetett hitet.  

A szaktudás nehezen pótolható, ezért a magas hozzáadott-értékű gyártást is 
nehezebben lehet áthelyezni más országokba. Fontos figyelembe venni azt a pozitív 
hatást is, amit a magas hozzáadott-értékteremtés és az innovációs kultúra az ország 
imázsára gyakorol. Vonzóvá tudja tenni az országot nemcsak az egyének, de a külföldi 
befektetések számára is, ami segíti a fejlődés hosszú távú fenntarthatóságát.  

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a magyar munkaerő innovatív, motivált, 
elhivatott, erős a tanulás iránti vágya. Éppen ezért lehetséges és érdemes speciális 
technológiákat, szolgáltatásokat, egyedi, különleges gyártási folyamatokat 
Magyarországra hozni. Mindez kifejezett erőssége az országnak, és rendkívül 
előremutató a foglalkoztatás, valamint a versenyképesség szempontjából. Köszönöm 
szépen. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Tessék! 

Zagyva Béla tájékoztatója 

ZAGYVA BÉLA ügyvezető igazgató (Nokia): Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Urak! 
Hölgyeim és Uraim! Jelentésünkben külön fejezet foglalkozik az innováció és a digitális 
átalakulás témájával. Itt most természetesen nincs idő a részletekre, így csak a 
legégetőbb kérdésekről szeretnék beszélni.  

Gyakran említik, hogy Magyarország az Európai Unió az egyik legnyitottabb 
gazdasága. Azt is gyakran halljuk, hogy a nagy nemzetközi szereplők dominálnak 
különböző jelentős iparágakban, így a járműgyártásban, az elektronikai iparban és 
egyéb technológiai szegmensekben. A legújabb felmérések szerint az ipar 4.0 
megoldások bevezetésének szintje ezekben az ágazatokban és ezeknél a cégeknél, tehát 
hogy a működési folyamatok, az ellátási lánc és az ehhez köthető egyéb tevékenységek 
teljesen digitalizálásra és integrálásra kerülnek, tehát ezekben az ágazatokban 5 éven 
belül 65 és 77 százalékra fog emelkedni. Ez azt jelenti, hogy rövid időn belül meg fog 
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történni a vállalati folyamatok teljes digitalizálása, a termékek és szolgáltatások 
átalakítása úgy, hogy beépített szoftverekkel rendelkezzenek, képesek legyenek 
adatanalitikai megoldások fogadására, és megvalósul az ügyfelekkel való nagyon 
szoros, akár virtuális térben történő integráció.  

Annak érdekében, hogy így az ipar 4.0 megvalósításából Magyarország minél 
nagyobb gazdasági növekedést tudjon realizálni, országunknak képesnek kell lennie az 
ipar számára folyamatosan biztosítani a jól képzett és a digitalizációt kezelni képes 
munkaerőt. Ugyanakkor fel kell készíteni a helyi gazdasági környezetet, például a kis- 
és középvállalkozásokat e változások befogadására.  

Ezenfelül aktívan kell támogatni a cégeket és az új üzleti modelleket annak 
érdekében, hogy részesedést nyerjenek a kapcsolódó technológiák piacának hatalmas 
növekedéséből. Ezek például: az adatanalitika, tehát értelmezni és hasznosítani az 
okoseszközök és -szenzorok által szolgáltatott hatalmas, főleg nem strukturált 
adattömeget; a kutatás és fejlesztés; új értéknövelt megoldásokat kell kifejleszteni a 
világpiacra; meg kell találni azokat az ígéretes piaci réseket, ahol Magyarország 
kitűnhet.  

És végül az IT-biztonság. Ez az ipar 4.0-t bevezető cégek egyik legfőbb 
aggodalma, mivel a bejövő rengeteg okoseszköz a fenyegetéseket új szintre emeli. Ezek 
a témák azonban nemcsak a technológiáról szólnak. A sikeres országok polgárai ehhez 
igazodó egyéni hozzáállást is tanúsítanak az élethosszig való tanulásra a 
rugalmassággal és a változásokhoz való gyors alkalmazkodással.  

Az oktatás ehhez jelentősen hozzájárul, de nem egyetlen tényezőként. Pozitív és 
inspiráló példák segíthetnek megértetni az emberekkel az új korszak üzeneteit.  

Összefoglalásul: Magyarországnak ezen a nemzetközi színtéren is átgondolt és 
felkészült szereplőnek kell lennie. Ezt a gondolatot a jelentésünk így fejti ki, idézem: 
„Úgy véljük, Magyarországnak nem kell feltétlenül azt az utat bejárnia, amit a fejlett 
országoknak korábban, hanem fejlődési szinteket átugorva hozhat létre egy erősebb 
gazdaságot. Ha az oktatási rendszer képes lesz támogatni a fejlődést, akkor sokkal 
magasabb sebességi fokozatba tud kapcsolni az ország. 

Sokszor javasoltuk, hogy Magyarország ne követője, hanem alakítója legyen a 
technológiai és digitális átalakulási folyamatoknak. Bár üdvözlendő, hogy a magyar 
kormány támogatja a terület fejlődését, az előrehaladás lassú, főleg a változások 
gyorsaságához képest. Érdemes lenne prioritássá és stratégiává tenni egy digitális 
ökoszisztéma létrehozását, még mielőtt elmúlik a történelmi lehetőség!” Köszönöm a 
figyelmüket. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Tessék! 

Dr. Fábián Ágnes tájékoztatója 

DR. FÁBIÁN ÁGNES elnök (Henkel Hungary): Tisztelt Elnök Úr! Képviselő 
Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy a következőkben a pénzügyi 
kiszámíthatóság kapcsán fejtsem ki az HEBC gondolatait, és erről egy rövid 
összefoglalót adjak.  

A világgazdaság és a magyar gazdaság növekedési pályája rövid távon jó 
eredményeket mutat. Magyarország makrogazdasági stabilitása javult, üdvözlendők a 
kormányzati lépések, amelyek csökkentik a felületeket, ahol a külső kockázatok 
érvényesülhetnek.  

Az árfolyamváltozás mértéke az üzleti világ számára kezelhető. Csökkent a belső 
pénzügyi egyensúlyhiány; a magánszektor adósságállománya, elsősorban a 
devizahitelek rendezésének köszönhetően, szintén csökkent. A devizahitelek 
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problémája rávilágított: elemi érdek a társadalom pénzügyi alapműveltségének 
megteremtése. A lakosság terheinek csökkenése, a belső fogyasztás fellendülése és a 
kereslet növekedése a motorja lehet a további fejlődésnek. 

A pénzügyi stabilitás megteremtése hozzájárulhatna a középosztály kívánatos 
megerősödéséhez. Az eredmények hosszú távú fenntarthatósága azonban továbbra is 
kérdés. Fontosnak tartjuk, hogy a fejlődés üteme ne lassuljon, hiszen a versenytárs 
országok fejlődése sem áll meg. További intézkedések szükségesek, amelyek segítik a 
stabilitás fenntartását, az üzleti környezet kiszámíthatóbbá tételét és a külföldi 
tőkebefektetések vonzását. 

Az adópolitikában és az adóigazgatás terén is érzékelhető javulás, de az 
ágazatspecifikus adók szelektív jellegét továbbra is versenytorzító hatásúnak tartjuk. 
Erősítené a befektetők bizalmát egy több évre előre felvázolt gazdaságpolitika és 
szabályzórendszer.  

A magyar társadalom egyik legkomolyabb gyengesége a korrupció jelenléte és 
annak mértéke. Nekünk, első számú vezetőknek az, hogy konkrétumokról, tényekről, 
számokról átlátható módon beszéljünk, nem lehetőség, hanem kötelezettség. A 
politikusokhoz hasonlóan mi is megbízást kapunk feladataink ellátására, de 
tevékenységünk átláthatóságáért és számon kérhetőségéért évek múlva is felelősséggel 
tartozunk. Sajnálatos, hogy Magyarországon a korrupció mértékét nem sikerült 
csökkenteni az elmúlt években sem.  

A közbeszerzések területe a közbeszerzési törvény ellenére is érzékeny maradt, 
a verseny korlátozottan érvényesül, és az átláthatóság hiánya továbbra is probléma. 
Hosszú évek óta szorgalmazzuk, hogy a magyar kormány tegyen szigorú lépéseket a 
korrupció minden szintjének és formájának felszámolásáért, a hatékony megelőzéséért 
és a visszatartó erejű, komoly következményekkel járó szankcionálásáért. Át kell törni 
a kulturális határvonalat, hogy a társadalom ne fogadja el a korrupció jelenlétét. Az 
értékekről nem elég beszélni, azokat következetes cselekedetek által valósággá kell 
alakítani.  

A 2014-2020-as költségvetési periódusban Magyarország haszonélvezője az 
EU-források felhasználásának, jól belátható a még rendelkezésre álló idő, hogy a 
pénzügyi források átlátható, hatékony és értéket teremtő módon kerüljenek 
felhasználásra, a gazdaság és az ország egészének fejlődését szolgálva. Fontos a 
gazdasági növekedést és beruházási teljesítményt olyan szinten tartani, hogy a jövőben 
a fejlődés az EU-források nélkül is fenntartható legyen. Ebben elsősorban a már itt lévő 
nemzetközi cégekre tud támaszkodni az ország. Köszönöm szépen. 

Jakab Roland tájékoztatója 

JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 
Köszönöm szépen. Az ökológia és a fenntarthatóság témakörével folytatom. Fontosnak 
tartjuk, hogy Magyarországon a generációk közötti párbeszéd az értékekről stratégiai 
gondolkodássá váljon, a tisztelet az élet minden formája, a bolygónk jövőre iránt. A 
Föld népessége nő, gyorsuló ütemű a városiasodás, nő a fogyasztás, emelkedik a 
várható élettartam és az emberiség mobilitása is fokozódik. A magasabb igények 
kielégítéséhez 2030-ra feltehetően és feltételezhetően kétszer annyi energiára, vízre és 
élelmiszerre lesz szükség, mint napjainkban. Mindez jelentős nyomást gyakorol a 
technológia és a gazdaság fejlődésére, valamint a bolygónkra. Véleményünk szerint a 
fenntartható megoldások és az ökológiai lábnyom csökkentése elsősorban a tudomány 
gyors fejlődéséből és az innovációktól várható.  

Az HEBC abban a szerencsés helyzetben van, hogy tagvállalataink között 
tudhatjuk azon iparágak képviselőit - legyen szó energiáról, innovációról vagy mérnöki 
teljesítményről -, ahol a legfrissebb forgatókönyvek már 2060-ig tekintenek előre. 



12 

Okosvárosok és -közösségek, okoshálózatok és infrastruktúra, elektromobilitás, az 
infokommunikációs technológiák intelligens használata, ökohatékony megoldások, 
stabil, biztonságos és környezetbarát rendszerek válnak egyre jellemzőbbé. A 
folyamatok elején és végén a felkészült embereknek kell állniuk, a technológiákat 
megalkotó kutatóknak és fejlesztőknek, valamint a tudatos fogyasztóknak. 
Aggodalomra ad okot, hogy az élet egyik lételeme, a víz, veszélyeztetett az 
éghajlatváltozás, a környezetszennyezés és a talajszennyezés miatt. Üdvözöljük, hogy 
Magyarország aktív szerepet vállal a világ vízügyi összefogásában. Az ország jelentős 
édesvízkészletekkel rendelkezik, a vízbázisban rejlő lehetőségek azonban még nem 
kellően kiaknázottak.  

Lakossági szinten a fenntartható megoldások átültetése a napi gyakorlatba még 
sokszor bürokratikus akadályokba ütközik. Kívánatosnak tartanánk, hogy a hazai 
szabályzókörnyezet és az adminisztratív működés támogassa a fenntarthatóságot célzó 
törekvéseket. A fenntarthatóság nálunk, multinacionális cégeknél nemcsak vállalati 
politika, hanem lehetőség is, ami ösztönzi az innovációt és az értékteremtést. 
Vállalataink a „többet kevesebbel” filozófia alapján működnek, célunk, hogy több 
értéket tudjunk előállítani kevesebb erőforrással, károsanyag-kibocsátással és kisebb 
ökológiai lábnyommal. Termékeink és szolgáltatásaink, amelyek több milliárd 
emberhez eljutnak a világban, szintén kiváló lehetőséget nyújtanak az információ 
átadására és a környezettudatosság formálására.  

Véleményünk szerint a jelen és a jövő egyenlő értékű. Mindannyian egymáshoz 
kapcsolódunk, és nemcsak a hálózatba kapcsolt digitális társadalom által, hanem a 
generációk múltbeli és jövőbeli kapcsolódása által. Fenntartható fejlődés csak akkor 
lehetséges, ha a társadalom minden szereplőjében tudatossá válik a saját szerepe, és 
építő nyomot hagy a világban. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. 

Most pedig visszaadom a szót elnök úrnak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük azokat az üzeneteket, 

amiket önök nemcsak a jelentésben, hanem ennek összefoglalásaképpen most szóban 
is megfogalmaztak számunkra. Mint az Európai ügyek bizottságának elnökét engem 
egy fontos mondat ragadott meg, amit Fábián Ágnes igazgató asszony mondott, hogy 
Magyarország haszonélvező a 2014-2020-as költségvetési periódusban az európai 
uniós források felhasználása tekintetében. Nagyon fontos, hogy ezt önök is így látják, 
hogy ezt a fajta gazdasági növekedést, ami jelenleg is van, és a beruházási teljesítményt 
a későbbiek folyamán, 2020 után is olyan szinten tartsuk, hogy ezt a fejlődést az EU-
források nélkül - ahogy fogalmaztak, 2020 után is lesznek EU-források, csak nem ilyen 
mértékben - fenn tudjuk tartani. Ha önök figyelemmel kísérik a kormányzati szereplők 
közreműködését, Lázár János nemrégen fogalmazta meg, hogy a magyar kormánynak 
az a célja, hogy ebben a ciklusban 2017-18 fordulójáig minden pályázatot kiírjanak, 
hogy a megvalósításra 2019-20-ig lehetőség legyen 100 százalékig pontosan azért, mert 
a brexit kapcsán bizonytalanok a források kérdései 2020 után. 

Ezért a magyar kis- és középvállalatokat úgy kell megerősíteni ezekből a 
forrásokból, hogy 2020 után versenyképesen tudjunk állni itt Közép-Európában. Úgy 
vélem, hogy a kormányzati szándékkal megegyezik az önök szándéka, hogy önök mint 
nagyvállalatok ebből a versenyből szeretnék kivenni a részüket, hiszen ezek az uniós 
források nemcsak a kis-, hanem a nagyvállalatoknak is rendelkezésre állnak. Ezért 
kulcskérdés, hogy ezeket a forrásokat fel tudjuk-e használni, és a kormányzati szándék, 
hogy a 60 százalék a gazdaság világában történjék, hogy ezzel is növeljük, 
megizmosítsuk Magyarország jelenlétét a közép-európai és az európai gazdasági 
versenyben. Úgy hiszem, hogy ez az egybecsengés fontos üzenete annak is, amit önök 
megfogalmaztak.  
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Tisztelt Bizottság! Most megadom a szót a képviselőtársaimnak, először Bana 
alelnök úr, utána Józsa képviselőtársam következik. Kérem, hogy mutatkozzanak be 
röviden. Persze, már eléggé ismerjük egymást, de ez a dolgok rendje. Tessék 
parancsolni, alelnök úr! 

Kérdések, vélemények, észrevételek 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Bana Tibor 
vagyok, a bizottság jobbikos alelnöke. 

Én is nagy örömmel vettem, hogy az ülésszak első bizottsági ülésén ismét 
lehetőségünk nyílt arra, hogy találkozzunk önökkel, a Magyar Európai Üzleti Tanács 
tagjaival, akikről elmondható az, hogy egy nagyon színvonalas jelentést tettek le az 
asztalra.  

Köszönöm ezt önöknek, és köszönöm azokat a fontos szóbeli kiegészítéseket, 
amiket megtettek akár az oktatás vonatkozásában, akár a korrupció terén, vagy éppen 
a negyedik ipari forradalom tekintetében. Azt én is alá szeretném húzni, e tekintetben 
nagyon fontos az, hogy ne csak követői legyünk az eseményeknek, hanem valóban előre 
is tekintsünk és felkészüljünk a változásokra, illetve megfelelő módon tudjunk 
alkalmazkodni azokhoz az előttünk álló változásokhoz, amelyek a következő években 
öles léptekkel fognak bekövetkezni.  

Nagyon örülök annak, hogy itt az önök által elmondott hozzászólások is abba az 
irányba mentek, hogy Magyarország szempontjából fontos lenne az, hogy ezek ne 
váratlanul érjenek bennünket. Én biztos vagyok benne, hogy azoknál a vállalatoknál, 
amelyeket önök képviselnek, ez így is zajlik. Ennek az egész társadalomra, az egész 
országra, gazdaságra át kellene szüremlenie.  

Ez kapcsolódik, azt gondolom, az országstratégia megalkotásához, aminek a 
fontosságát minden alkalommal hangsúlyozták a jelentéseikben és a 
hozzászólásaikban, hiszen ez egyfelől rendkívül fontos lenne a gazdasági élet 
szereplőinek, másrészt viszont érdemben hozzájárulhatna az elvándorlás 
megállításához, visszafordításához is, ami kulcsfontosságú a jövőre nézve. Magam is 
számtalan alkalommal elmondtam ezt a plenáris ülésen, akár a költségvetési viták 
kapcsán, akár akkor, amikor az uniós források felhasználásáról folytattunk 
eszmecserét, és hivatkoztam az önök által letett jelentésekre, valamint arra - 
kiegészítve ezt -, hogy a gazdasági élet szereplői számára a kiszámíthatóság, a 
tervezhetőség, a gazdaságpolitika, az adópolitika vonatkozásában ez elengedhetetlen 
lenne. Én sajnos úgy értékelem, hogy az elmúlt években nem történtek érdemi lépések 
ebbe az irányba - ezen mindenképpen változtatni kell.  

És ha már az elnök úr is előhozta a brexit témáját, kérdését, akkor ezzel 
kapcsolatban én azzal a kérdéssel fordulnék önökhöz, hogy a vállalatok szempontjából, 
hazánk szempontjából, az ország gazdasága szempontjából hogyan értékelik ezt a 
lépést? Hogyan értékelik az eseményeket és önök mire számítanak ennek 
következtében, ezzel összefüggésben? Köszönöm szépen. (Csöbör Katalin megérkezik 
a bizottság ülésére.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselőtársamé a szó. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Vendégeink! 

Józsa István matematikus, mérnök vagyok. 2002-ben választottak először 
képviselőnek. Az Országgyűlés technokrata tagozatához tartozom - ilyen nincs. 

Két cikluson keresztül a Gazdasági, a Környezetvédelmi bizottságban, aztán a 
Gazdasági bizottság alelnökeként és most az Európai ügyek bizottságában 
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tevékenykedem. Feladatom volt rendszeresen Brüsszelbe járni, még az előkészítő 
szakaszban, 2002-től. 

Tehát amit önök képviselnek, amit önöktől hallok, az számomra több, mint 
szimpatikus. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos küldetést valósítanak meg. 
Igazából a manapság sok vezető részéről kétségbe vont szabadságalapú társadalom - 
direkt nem latinul mondom, hanem magyarul -, szabadságalapú világ képviselői, önös 
önző érdekből, de rendkívül felvilágosult és előremutató módon. Tehát én nem 
szeretném szétválasztani az önök küldetését attól a felismert érdektől, ami mentén 
mozognak, de nagyon kérem önöket, hogy ismerjék fel azokat az önök érdekeit sértő 
folyamatokat, amelyeknek hellyel-közzel önök igyekeznek hangot adni.  

A hozzászólásom lényege az, hogy azon gondolatok mellé állva, amiket 
kifejtenek, azt mondjam, hogy sokkal nagyobb a baj. Tehát amikor beüt egy ilyen 
brexit, amikor egy ilyen vagánykodó miniszterelnök azt mondja a kampányban, hogy 
jó, akkor legfeljebb tartunk róla egy népszavazást, én úgy gondolom, hogy ez súlyosan 
érinti az elitek felelősségét, vagy fordítva is meg tudom fogalmazni, szerintem úgy 
helyesebb, az elitek felelőtlenségét. Tehát önök képviselik azt a gazdasági elitet, akik 
felelősen állnak ehhez a megközelítéshez, ehhez a problémához.  

Én nagyon örülök, hogy eljöttek ma ide, mert látszanak előremutató kísérletek 
például az éghajlatváltozás megállítása, az éghajlatvédelem területén. Maga az ENSZ-
főtitkár is rendkívül boldog volt, ott voltam tavaly azon a New York-i értékelésen, ahol 
a fenntartható fejlődési célok megfogalmazásra kerültek, és szóba került, hogy milyen 
történelmi jelentőségű a párizsi megállapodás, ugyanakkor azt is tapasztalni kellett 
tavaly Marrakeshben, hogy helyben járás van. Tehát igazából nem történtek meg azok 
a tényleges lépések, amelyek a klímavédelmi célkitűzések eléréséhez, azok valóra 
váltásához kellenének.  

Tehát én úgy gondolom, hogy az, amit mondanak, hogy a fenntarthatóságban a 
multinacionális cégek érdekeltek, ez egy rendkívül alapos és helyes felismerés. 
Körbeért a világ, nincs már hova menni. Tehát nem lehet olyan helyet találni, ahol még 
egy kicsit mocskolni lehet, ahol még egy kicsit át lehet verni a helyieket. A világ 
bezárult. Ezen belül kell, ahogy az elnök úr mondta, a lehető legkisebb ökológiai 
lábnyom mellett, a technológiai lehetőségeket tudatosan felhasználva a 
környezetvédelem érdekében, egy sokkal tisztább, sokkal élhetőbb világot megépíteni.  

Szerencsére önök, nagy, tőkeerős cégek, erről nemcsak beszélni tudnak, hanem 
van hozzá erejük. Az erőn túl kellenek a feltételek, és ezen feltételek kapcsán, én úgy 
érzem, hogy önök kezdik érezni, hogy Magyarországon milyen feszítő ügyek vannak, 
de én azt hiszem, hogy a küldetésük - nem akarok itt most ünneprontó lenni - 
rendkívüli.  

Tehát amikor önök meghirdetik a magas hozzáadott értéket, mondjuk egy 
ország újraiparosításával, meg a munkaalapú társadalommal szemben, akkor, úgy 
gondolom, hogy nincsen könnyű dolguk, mert a munkaalapú társadalom egy XIX. 
század végi jelszó, Magyarországon a kádárizmus által vált ilyen széles alapon 
elfogadottá. Én MSZP-s vagyok, tehát nagyon világosan látom, hogy azt a 
megfogalmazást, ami a mozgalom kezdetén megfogalmazódott, hogy aki nem dolgozik, 
az ne is egyék, most át kell fordítani, hogy aki nem tanul, az nem fog tudni enni. Tehát 
igazából a tudásra, a tanulásra kell az erőket koncentrálni.  

Én úgy gondolom, hogy a képzésre fordított társadalmi ráfordítás 
gazdaságstratégiai kérdés. Tehát nem látja jól a jövőt az, aki ezen akar takarékoskodni. 
Én voltam az, aki az előző ellenzéki kormányprogramba ezt beleírattam, hogy az 
oktatásra fordított ráfordítás gazdaságstratégiai cél, tehát nem lehet rétegpolitikaként 
kezelni. 
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Hasonlóképpen nagyon szimpatikus volt, amit a foglalkoztatás keretében a nők 
karriertámogatásáról mondtak. Eléggé jól érthető, hogy a skandináv modell titkát 
sokan a nők, ha szabad ilyen költőit mondani, felszabadításában látják, tehát, hogy a 
nőkben rejlő kreativitás, alkotóerő meg tudjon mozdulni. Tehát akármelyikük 
hozzászólásában én látom azt a rendkívül pozitív, előremutató gondolatot, amit nagyon 
szeretnék, ha általánossá tudna válni. És nagyon szeretném, ha a magyar politikai elit 
is képes lenne ezeknek a gondolatoknak a jelentőségét átérezni, és az önök szakmai 
hozzájárulásával, az ország irányításában, a szabályozók kialakításában ténylegesen 
abba az irányba vinni az ország vezetését, ténylegesen az ország vezetésének az 
intézkedéseit, amit megkívánnak ezek a rendkívül előremutató célok. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl Mátyás képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és 

Uraim! Elnök úr felkonferálta, hogy mutatkozzak be. Ennek a bizottságnak 2006 óta 
vagyok a tagja, két cikluson keresztül az alelnöke voltam, tehát számtalan, önök által 
megfogalmazott értekezleten vagy tanácskozáson részt vettem. Jelenleg a Honvédelmi 
és rendészeti bizottság alelnöke vagyok, tehát szélesebb dimenzióban is kell 
gondolkodni akkor, amikor itt egy-két gondolatot megfogalmaznak. Én is leszögezem, 
hogy köszönjük azt a munkát, amit az elmúlt időszakban, most már szabad azt 
mondanom, ciklusokon átívelő módon végeztek a magyar gazdaság számára.  

A mai anyag előtt kaptunk egy közbülső anyagot is, mindenki személyre szólóan, 
ami éppenséggel a fenntartható fejlődéssel, az ökológiai lábnyommal foglalkozik - nem 
akarom a céget külön megnevezni, de megkaptuk -, az is egy nagyon értékes anyag, 
mint ahogy a mostani is.  

A szóbeli kiegészítésekkel kapcsolatban lenne néhány gondolatom, de előtte 
muszáj elvonatkoztatni, amikor a gazdaság szereplőivel vagyunk. Önök fölhívták a 
figyelmet a politikusi felelősségre, hiszen önök is felelősséggel tartoznak az önök által 
vezetett cégek irányába, mint ahogy a politikusok is valahol felelősek, és a felelősségre 
vonhatóságot is megfogalmazták. De én egy kicsit elvonatkoztatnék attól, hogy 
tulajdonképpen egy nemzeti sorskérdés dolgában szoktak ilyen esetekben 
megnyilatkozni, ami a nemzet gazdasági előrelépésének a záloga lehet, ahogy önök 
látják ezt magyar szempontból. Én köszönettel tartozom azokért a 
megfogalmazásokért, amiket az elmúlt időszakban tettek; lehet azt mondani, hogy az 
oktatás mindannyiszor egy jelentős problematika volt, a felsőoktatás kérdése önök által 
minden alkalommal megfogalmazott volt. De mint politikus azért szeretném azt is 
elmondani, és az előttem szólók figyelmébe ajánlani, hogy önök azt is megfogalmazták 
most már, hogy látnak elmozdulást és ebbe az irányba tett lépéseket, ha úgy tetszik, az 
önök szemszögéből; mi is azt mondjuk, lehet, hogy kevés, de mégiscsak elindultunk 
azon az úton, amit megfogalmaztak ezeken a fórumokon meg nemcsak ezeken a 
fórumokon.  

Tehát úgy látom, valóban az oktatás területén előre kell lépni, és már tettünk 
lépéseket, pontosan tudva azt, hogy a magyar gazdaság egyik alaplehetősége az, hogy 
az oktatásba, különösképpen a felsőoktatásba befektetett források megtérülnek, annál 
is inkább, mivel Zagyva úr itt a 4. ipari forradalommal foglalkozott, és a digitális 
analfabetizmust is fölvetette; én történetesen azok közé tartozom, akinek ez a világ már 
nem éppen működik, de valóban ez az irány. Amikor a hálózatba kapcsolt digitális 
dolgokról beszélünk, akkor itt kérdésként felmerült és megfogalmazódott a kis- és 
középvállalkozók szerepe. Itt azért én magam arra is felhívnám a figyelmet, hogy a 
nagyvállalatoknak önmaguknak is, nemcsak a kormány felé kell megfogalmazni 
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gondolatokat, hanem igenis egyre inkább a kis- és középvállalkozók körében kellene 
kialakítani azt a kultúrát, azt a kapcsolatrendszert, hogy készüljetek fel, mert nem 
lesztek képesek a digitális hálózatba kapcsolt rendszeren belül velünk megfelelő módon 
együttműködni.  

A következő gondolatom pedig az lenne, hogy amikor ezt a kis- és 
középvállalkozói réteget akarjuk megerősíteni, nagyon fontos volt az, ami itt 
elhangzott, hogy az elején is ott kell lenni a tudásnak, meg a folyamatok végén is, éppen 
ezért a kis- és középvállalkozókat arra kell ösztönözni, hogy magasan képzett 
szakembereket válasszanak.  

Elhangzott Fábián Ágnestől a középosztály megerősítése, és én ennek is örülök. 
Ugyan ez nagy belső feszültségeket vált ki itt az országon belül, mert ez valóban 
szükséges, de azzal együtt a gazdaság teljesítőképességének nyomán nem biztos, hogy 
azt azonnal meg tudjuk meglépni, mert elhangzott a munkaalapú társadalom kritikája 
is, bizony csak úgy lehet előremenetelni, hogy a munkából szerzett jövedelmekből kell 
megélni, és azokat lehet felhasználni, mert abból is minden egyes adóforint, ha 
befolyik, éppenséggel elősegíti az életszínvonal alakulását. 

Nagyon fontosnak érzem, hogy önök is, mi is azt tapasztaljuk, hogy a 
korrupcióval valamit kezdeni kell, a közbeszerzési eljárással valamit kezdeni kell, azzal 
együtt, hogy azt mondjuk, hogy Európában az egyik legszigorúbb közbeszerzési 
eljárásunk van, mégis számos kritika fogalmazódik meg, úgyhogy ezt nagyon fontosnak 
tartottuk.  

De amikor a munkaerőhiányról is szó esik konkrétan, és a gyermekvállalásról, 
én úgy gondolom, itt határozottan ki kell jelenteni, hogy ezen a téren nagy előrelépés 
történt, hiszen Magyarországon a gyermekvállalásra ösztönzés, a nők megbecsülése, 
satöbbi terén az elmúlt időszakban, nagy lépést tettünk előre - nem akarom itt 
felsorolni: gyed, CSOK, satöbbi -, amiket pontosan azért teszünk, hogy a 
gyermekvállalás megtörténjen. De itt szóvá kell tennem azt is, hogy azért az se jó, hogy 
ezután ezt akarjuk, másrészt politikusként meg azt nem tudjuk elfogadni, amit önök is 
megfogalmaznak, hogy az időskorúakat is be kell vonni a munkába, akkor mégiscsak 
egyik oldalon elindul egy olyan folyamat, hogy a férfiak 40 év után vonuljanak 
nyugdíjba, egyebek. Ezek nem segítik elő azt a problémát, hogy Magyarországon a 
munkaerőhiány jelen van. Másrészt az is egy állandó megfogalmazás, hogy a béreket 
növelni kell. Önök tudják legjobban, hogy ha a teljesítmény nem jár együtt azzal, hogy 
a bérek növekedését lehetővé teszi, akkor egy kormány mondhatja, hogy emelem a 
béreket, ha önök meg nem tudják ezeket a feltételeket kigazdálkodni. Tehát ezt is csak 
lépcsőzetesen lehet megvalósítani.  

Azért is kívántam szólni, hogy ezeket így elmondjam, másrészt pedig Jakab úr 
az elején megfogalmazott egy olyan gondolatot, hogy fenntartható értékek, és az etikai 
értékeket is említette az ökológiai lábnyom nyomán, ezek mind azt vetítik előre 
mindannyiunk, politikusok számára, hogy bizony, ha eszerint gondolkodunk, akkor 
politikai lózungok nélkül tudunk csak előremenetelni ezeken a dolgokon, és akkor 
tudjuk megvalósítani azt, amit önök is megfogalmaznak, hogy egy olyan 
országstratégia alakuljon ki, ami a 2020 utáni időszakban is annak a gazdasági 
fejlődésnek a lehetőségét megteremti. Idáig is meg szokták kérdezni önöktől, de volt rá 
példa, hogy a kormányzattal együtt leülve, nemcsak az Európai ügyek bizottságával, 
hanem a kormányzat szereplőivel is megtörtént ezeknek a dolgoknak a megbeszélése, 
amit önök megfogalmaztak. 

Még egy gondolatot az elvándorlásról, ami a munkaerő itteni megtartását illeti. 
Valóban az a bérekkel van összefüggésben, de ha őszintén belenézünk, azok a 
juttatásrendszerek, amiket most kialakított ez a kormányzat, mégis azt teszik lehetővé, 
minél jobban belenézünk a dolgok mélységébe, hogy a fiataloknak itt sokkal nagyobb 
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lehetőségük van önálló tulajdonhoz, vagyonrendszerekhez jutni, mint bárhol máshol. 
Ezt azért merem mondani, mert tapasztalatból tudom, az én fiam is kint tanult nyolc 
évig, kitűnő diplomával végzett, de az bizony nagyon-nagyon sok költségbe került, és 
még mindig nem volt saját egzisztenciája; munkalehetősége volt, de az nem jelenti azt, 
hogy tulajdonilag, vagyonilag meg tudott erősödni ebben a rendszerben. Ha ezeket az 
irányokat jól fogalmazzuk meg, akkor nem biztos, hogy csak a magasabb jövedelemért 
mindenki ebből az országból, ahogy politikai ellenfeleink fogalmaznak, el akar menni. 
Ezek azok a részek, amiket őszintén el kell mondani.  

Még egyszer: nagyon köszönjük azokat a szembesítéseket, amiket itt tesznek 
minden alkalommal. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hollik képviselőtársamé a szó. 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Hölgyeim és 

Uraim! Hollik István vagyok, az Európai ügyek bizottságának, tehát a legfontosabb 
bizottságnak a legfrissebb és a legújabb tagja. Éppen ezért érzékeny vagyok a fiatalok 
ügyeire, és engedjék meg, hogy ebből a szempontból néhány dolgot megemlítsek. 
Nemrég jelent meg az Ifjúságkutatás 2016, nem tudom, ismerik-e a jelentést. Én úgy 
gondolom, ebben számos olyan következtetést is olvashatunk, amely összecseng az 
önök által elkészített, színvonalas jelentéssel, és azt mutatja, hogy jó irányba indultunk 
el, de még nagyon sok teendőnk van közösen, együtt.  

Az egyik, ami szerintem örvendetes, ha már itt a külföldi munkavállalásról volt 
szó, hogy az Ifjúságkutatás szerint - amely egy 8 ezres mintával készült, tehát 
nyilvánvalóan messze reprezentatívnak tekinthető - a fiatalok 67 százaléka kizárólag 
itthon képzeli el a jövőjét. Én azt gondolom, ez egy fontos eredmény. Illetve, hiszen 
önök is említik a jelentésükben, a mai fiatalok 77 százaléka már beszél valamilyen 
idegen nyelvet, én úgy gondolom, hogy ebben is előrelépés van, de nyilvánvalóan még 
el vagyunk maradva mondjuk a dán, vagy egyes más európai uniós országoktól, ahol az 
idegennyelv-ismeret magasabb, mint 90 százalék.  

Az is elmozdulás, azt gondolom, ez fontos, hogy míg 2010-ben ennek a 14-29-es 
korosztálynak csak a 40 százaléka, addig 2016-ban már az 54 százaléka dolgozik. Tehát 
egyre többen ismerik fel a fiatalabb korosztályból, hogy dolgozni érték. Ezt csak azért 
olvastam fel, vagy azért villantottam fel néhány ilyen adatot, hogy lássuk azt, hogy 
egybecsengenek ezek az adatok az önök jelentésével. Illetve én is azt gondolom, hogy 
fontos lépéseket tettünk, de ezek a lépések még nem elegendőek.  

Amit a jelentésükkel kapcsolatban szeretnék mondani, ez az országstratégia. Ezt 
én is egy fontos intézkedésnek tartanám, azonban ha megnézzük a politikai 
racionalitást, akkor azt látjuk, és nyilvánvalóan ebben mindenkinek, kormányoldalon 
és ellenzékben, van felelőssége, hogy a politikai racionalitás nem az ma, hogy egyébként 
ellenzék és kormánypárt egyhangúlag el tudjon fogadni egy olyan országstratégiát, 
amelyben eldöntjük, hogy mi merre szeretnénk menni. Most arra nem térnék ki, hogy 
ebben a kormánypártoknak vagy az ellenzéknek van nagyobb felelőssége, mert én nem 
fogok most pártpolitizálni, de azt gondolom, hogy ez a megállapítás mégiscsak fontos. 

Mit tudunk mi mégiscsak azért tenni, hogy ha egy ilyen országstratégia nem tud 
elkészülni, akkor az a fenntartható, illetve biztonságos üzleti környezet vagy 
gazdaságpolitikai környezet mégis létre tudjon jönni, amelyet tulajdonképpen egy 
országstratégia is tudna kínálni. Én azt gondolom, hogy az, amit a kormány csinál, 
ebben a tekintetben a maximum, országstratégia híján.  

Mi egyértelműen azt mondjuk már 2010 óta, hogy mi az adócsökkentések és a 
vállalkozásösztönzés pártján állunk, és ezek nemcsak szavak, hanem tettek. Én azt 
gondolom, hogy például a legutóbbi bérmegállapodásban is ez a szándék és ez a politika 
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mutatkozik meg. Kedvezni kívánunk a munkavállalóknak, azzal, hogy megemeljük a 
bérüket, de természetesen kedvezni kívánunk a cégeknek is a járulékok csökkentésével.  

És a jelentésükkel kapcsolatban még két konkrét kérdésem is lenne. Sokszor 
körbejártuk már a digitális kompetenciák fejlesztését, amire valóban szükség van. Csak 
hogy visszautaljak az Ifjúságkutatásra, azt láthatjuk, hogy míg 2012-ben, tehát 5 évvel 
ezelőtt a fiataloknak még csak a 31 százaléka, addig 2016-ban már a 85 százaléka 
rendelkezik okostelefonnal. Ebből is lehet látni, hogy milyen szintű változásokról van 
szó. Én is azt gondolom, hogy az oktatásnak ezeket a gyors változásokat valamilyen 
módon le kell követnie. Valóban, amikor egy szakirodalom ma már nemhogy egy 
könyvespolcon, hanem egy könyvtárban sem fér el, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni 
önmagában mondjuk az internetes keresés oktatására, vagy például az interneten 
található információk hitelességének a vizsgálatára nagyobb hangsúlyt kellene fektetni 
az oktatási rendszerben. Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, vannak-e önöknek olyan 
konkrét javaslatai az oktatási rendszer átalakításával kapcsolatban, amik a digitális 
kompetenciák fejlesztésével kapcsolatosak?  

Az utolsó megjegyzésem. A jelentésükben is szerepel az idegen nyelv 
ismeretének a hiánya. Ezzel némileg összecseng az Ifjúságkutatás eredménye, ahogy 
mondtam, 73 százalék beszél idegen nyelvet, de valóban, ez még nem elég. Önök szerint 
mi az, amit az oktatási rendszeren belül, vagy az oktatási rendszeren túl szükséges 
lenne még bevezetni ahhoz, hogy ezt a 73 százalékot még jobban tudjuk emelni? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az elnök úr is látja, hogy milyen 

termékeny volt az önök munkája, hogy mennyi gondolatot és kérdést ébresztett 
képviselőtársaimban.  

Számomra már csak egyetlen egy rövid kérdés adódik, hiszen sok minden 
elhangzott, amit én is szerettem volna megkérdezni. Az elmúlt esztendőt egy szó 
tartotta lázban, nemcsak a politikai, hanem a gazdasági életben is: a brexit. Önök 
nagyvállalatok vezetői. Az önök számára ez mit jelent - hátrányt, előnyt? És önök, akik 
az üzleti életben élnek, milyen lehetőségeket és milyen veszélyeket látnak 
Magyarország számára a brexittel kapcsolatban?  

Tisztelt Elnök Úr! Visszaadom a szót, és kérem, hogy akik gondolják, 
válaszoljanak a kérdésekre. Köszönöm szépen. 

Válaszok 

JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 
Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Asszony! Képviselő Urak! Köszönjük szépen a kérdéseket, 
azt, hogy minden oldalról, minden irányból megvilágították a gondolatainkat. Igazán 
megtisztelő számunkra az a néhány elismerő mondat, amit kaptunk önöktől. Úgy 
gondolom, ez erőt, lelkesedést, motivációt ad a munkánk folytatásához a következő 
időszakban is.  

Nagyon sok kérdést, illetve felvetést, gondolatot kaptunk, több témában. Akkor 
én elkezdeném, majd megkérném a kollégáimat, hogy még egészítsék ki ezeket, illetve 
ha szükséges, akkor akár konkrétan kérem majd a kollégáimat, akik az egyes 
témaköröket ismertették a jelentésből, hogy ők tegyenek meg hozzászólásokat. 

Én két témára szeretnék reflektálni, az egyik a negyedik ipari forradalom 
kérdése, a másik pedig a fenntarthatóság kérdése. Valóban így van, a 
fenntarthatósággal kapcsolatban a kör bezárult, úgymond már nincs hova menni 
tovább. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ott legyen az összes fontos politikai, 
társadalmi, gazdasági szervezet agendáján az ezzel való foglalkozás. Én azt gondolom, 
hogy a felelős nagyvállalatok, a globális nagyvállalatok felelősen működnek, felelősen 
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kell, hogy működjenek. És ezt a politikának, illetve a gazdaságnak is ki kell 
kényszeríteni, én azt gondolom, a nagyvállalatok működéséből, ha valaki nem így 
tenné.  

Azt el tudom mondani, hogy az Üzleti Tanácsunk minden tagjának nagyon 
komoly fenntarthatósági stratégiája van, és az alapműködésének a része a 
fenntarthatósággal kapcsolatos tennivalók kezelése. Ez alatt azt értem, hogy olyan 
gyártási folyamatokat alkalmaznak, oly módon tartják a beszállítói körrel a kapcsolatot, 
amelynek szinte minden pontján érvényesítik a fenntarthatóság igényét. Tehát ha egy 
digitális szektorban működő cégről van szó, akkor ők olyan elektronikai 
berendezéseket gyártanak, amelyek egyre kisebb energiafelvétel mellett egyre nagyobb 
kapacitással képesek működni. Nagyon komoly rendszert építettek ki az ellátási 
láncukban, ahogy említettem, a fenntarthatóság igényének a folyamatos 
monitorozására. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, és minden nagyvállalat, 
minden vállalatunk, tagvállalatunk globális szinten egy éves jelentésben, a 
fenntarthatósági jelentésben fogalmazza meg azokat az elért eredményeket, azokat a 
fontos értékeket, amelyeket ezen a területen tett. 

A másik kérdés, hangsúlyos kérdés volt a negyedik ipari forradalom, illetve, 
hogy milyen konkrét javaslatunk lenne a digitális kompetenciák növelésére. Nos, 
valóban így van, hogy az okoseszközök körbevesznek bennünket. Azt mondhatjuk, 
hogy az információs társadalom világából egyre inkább a hálózatba kapcsolt 
társadalom világa felé haladunk, ahol már nem az infrastruktúrához való hozzáférés 
megléte a kérdés, hanem az, hogy milyen előnyre tudunk szert tenni abból az 
információból, ami rendelkezésre áll. És azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag minden 
elektronikus eszköz, berendezés néhány éven belül csatlakozni fog a hálózatokhoz. Ez 
egy teljesen új lehetőséget teremt a különböző iparágak számára, hiszen olyan új üzleti 
modellek jönnek létre, amelyek korábban egyáltalán nem voltak jellemzők. Ha csak 
arra gondolunk, hogy a ma tőzsdén jegyzett legértékesebb cégek néhány évvel ezelőtt 
még nem működhettek, mert nem volt meg az infrastrukturális alapja a 
működésüknek, ma már azt mondhatjuk, hogy a széles sáv, a mobilitás, a 
felhőszolgáltatások, ezek általános célú technológiaként formálják a gazdaságot és a 
különböző iparágakat, illetve kényszerítenek iparágakat szorosabb együttműködésre.  

Jelenleg a világban már az okostelefon-ellátottság körülbelül 101 százalékot ér 
el, az előző negyedévben lépte át a 100 százalékos penetrációt, tehát azt mondhatjuk, 
hogy egyre inkább mindenki bekapcsolódik, és egyre több dolog ezeken a platformokon 
jelenik meg. Tehát kulcskérdés az, hogy egy gazdaság milyen lehetőséget biztosít a 
fiataljai számára, hogy megismerjék ezt a világot, hogy alkalmazzák ezeket az új 
lehetőségeket, éljenek ezzel az új lehetőséggel, és ahogy említettük, ne csak lekövetői, 
hanem aktív formálói legyenek ennek az új világnak. Ehhez van szükség egy olyan 
oktatási rendszerre, amely ezt lehetővé teszi. Tehát nemcsak oktatjuk, hanem az 
oktatás módszertanában is aktívan használjuk ezeket a lehetőségeket. Például a 
történelemoktatásban, a földrajz vagy bármely tudományterület oktatásában olyan 
vizuális anyagok állnak rendelkezésre, amelyek aktívan használják ezeket a 
lehetőségeket, és egy sokkal interaktívabb, sokkal inkább a csoportmunkát előtérbe 
helyező oktatási módszertan irányába megyünk tovább. Hiszen, amit ma látunk, az az, 
hogy az együttműködésre, a kollaborációra épül szinte minden új innováció a világban, 
és ennek a lehetőségnek az együttműködésben, a közös gondolkodásnak az alkotás 
folyamatában meg kell jelennie hangsúlyosan az oktatás módszertanában.  

Ha az elmúlt időszakban a Nobel-díjasok sorát megnézzük, azt láthatjuk, hogy 
nagyon sokan megosztottan kapnak egy díjat. Feltették ezt a kérdést egy ezzel 
foglalkozó tudósnak, hogy mi az oka annak, hogy mostanában inkább megosztva 
kapják ezeket a díjakat, és azt mondták, hogy azért, mert a tudományos eredmények 
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sokkal gyorsabban kerülnek napvilágra, sokkal gyorsabban osztják meg a különböző 
tudományos intézetek, az másokat inspirál következő gondolatokra, és nagyon nehéz 
már megfejteni azt, hogy hol és mi volt az az alapötlet, ami alapján létrejön egy teljesen 
új elképzelés, innováció, találmány. Azt gondolom, ez fog leképződni és ez lesz az, ami 
a jövőben meghatározó lesz az oktatásban is, és nagyon fontos, hogy a csapatmunka, 
az együttműködésen alapuló oktatás módszertana, hogy úgy mondjam, teret nyerjen a 
magyar közoktatásban. 

Én hirtelen ennyit szerettem volna hozzátenni, még csatlakoznék a 
későbbiekben más kérdések megválaszolásához is, de most felkínálom a lehetőséget 
elsőként Zagyva Béla kollégámnak. 

 
ZAGYVA BÉLA ügyvezető igazgató (Nokia): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Több kérdésre is szeretnék válaszolni. Mind Bana, mind pedig Hörcsik 
képviselő uraktól a brexit került megemlítésre. A brexit egy politikai döntés, hatalmas 
gazdasági hatással. Nyilvánvalóan a globális multinacionális cégekre is hatással fog 
bírni. 

Amit tudunk, hogy nem tudjuk, hogy mikor mi fog történni. Erre nagyon nehéz 
felkészülnünk konkrét lépésekkel. Amit látunk, hogy az iránya rossz, az iránya 
eltávolítja Európát több olyan dologtól, ami nagyon fontos lenne. Távolabb kerül 
Európa attól, hogy egységes digitális piaccal rendelkezzen. Hogy érzékeltessem ezt: 
Európa is versenyez, nemcsak Európán belül az országok, hanem Európa mint régió is 
versenyez más régiókkal, és úgy nagyon nehéz ezen a hadszíntéren akár csatát is nyerni, 
hogy mondjuk, az első 15 legnagyobb távközlési cég között nincs európai cég, hanem 
amerikaiak, kínaiak, távol-keletiek viszik. Így még kisebb a valószínűsége, hogy lesz, s 
úgy nagyon nehéz, amikor a cégegyesülések ilyen-olyan jogi szabályozói környezet 
miatt sorra zátonyra futnak Európában, nem jönnek létre a nagy cégek, a gazdasági 
hatékonyság nem kerül arra a szintre, hogy az Európai Unió polgárai mint fogyasztók 
olyan feltételekkel olyan minőségi szolgáltatást kapjanak, ami megilletné őket mint 
fejlett régiót.  

Még emlékszünk a GSM-korszakra - kilencvenes évek eleje -, amikor Európa 
tényleg a zászlóvivője volt, és az Egyesült Államokban még jóval elavultabb rendszerek 
voltak használatban. Legutóbb, amikor láttam egy térképet, ami az ötödik generációs 
mobilhálózatok bevezetését mutatta - térképen elhelyezve az operátorok, akik ezt 
ténylegesen megvalósítják -, elkeserítő, mert két foltot lehet azonosítani ezen, az egyik 
az Egyesült Államok, a másik pedig Délkelet-Ázsia, Kína, Távol-Kelet.  

A brexit nyilvánvalóan ezt kedvezőtlenül befolyásolja, hiszen tovább nő Európa 
széttagoltsága. Európa nemcsak magában széttagolt, hanem különböző régiókra oszlik. 
Magyarország egy olyan régió tagja ráadásul, amelyik mind kultúrájában, mind 
nemzetiségében nagyon széttagolt, kis országokról beszélünk, ezért a beruházási 
potenciál nem vonható össze, hanem szintén széttagolódik, és nem teremt optimális 
környezetet. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk föl kell adni bármit. Ez azt jelenti, hogy 
ezzel szembe kell nézni, és ezt figyelembe kell venni az országstratégiánál. Ebben meg 
kell látni a lehetőségeket Magyarország számára. Ugyanis az, hogy az Egyesült 
Államokban meg Délkelet-Ázsiában egy boom van, kiszolgálható jórészt 
Magyarországról, nagyon sok cég ezt csinálja, tehát ez a szellemi kapacitás 
hasznosulhat ott is, sőt hozzáteszem, még akár anélkül, hogy a munkaerőnek ki kéne 
mennie, mert ezt távolról is lehet csinálni.  

Firtl képviselő úrtól elhangzott az elvándorlás kérdése. Érdekes dolog, hogy 
különösen a jól képzett szakemberállománynál nagyon sokan haza akarnak jönni. 
Elvégzik kint az egyetemet, megszerzik a gyakorlatot, ők vissza is jönnek. Vonzóvá kell 
tenni a környezetet, egyszerűen motiválttá kell tenni őket. Azokat a szakmai 
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tevékenységeket, munkaterületet - értem ide a kutatást, alapkutatást, kutatásfejlesztést 
-, amit innen Magyarországról el tudunk látni, ők el fogják tudni vállalni, és örömmel 
jönnek haza, hiszen itt vannak a barátaik, itt van a családjuk, viszonylag jól keresnek, 
tehát látjuk magunk között. S ha biztosítjuk azt, hogy ők egyébként nemzetközi karriert 
is tudjanak csinálni, tehát adott esetben ki tudjanak menni egy másik beosztásba, akkor 
miért is ne. Úgyhogy a kkv-k kérdéséhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy cégektől 
függ, hogy ki milyen kapcsolatban van a kkv-kkal. Van, aki kevésbé, van, aki inkább 
szorosabb kapcsolatot épít.  

Az oktatáson keresztül nagyon sok lehetőség van. Ausztriában a duális képzést 
például arra használják - és ez nagyon érdekes, ez pont egy kormánnyal folytatott 
egyeztetésünkön hangzott el -, hogy olyan kivállalkozásoknál, ahol már nyugdíjhoz 
közeli a tulajdonos, nem nagyon tudja az új technológiákat bevezetni, egyetemről fiatal, 
duális képzésben részt venni kívánó hallgatókat küldenek oda, és ők bevezetik az új 
digitális technológiát projektmunka keretében, megismerik az ottani kihívásokat, egy 
kicsit a valós talajra lépnek, és meglátják, mit jelent a vidék, meglátják, mit jelent egy 
vidéki borgazdaság, milyen viszonyok vannak, ugyanakkor viszik magukkal, amit 
tanulnak. Érdekes módon sokkal inkább hangsúlyt helyeznek rá, hogy a kis- és 
középvállalkozásba telepítik a duális képzést, mint a nagyvállalatokhoz. Ez egy 
lehetőség. Nem állítom, hogy ez az egyedül üdvözíti, de van egy ilyen.  

A kormányzattal való egyeztetés. Igen, vannak a kormányzattal intenzív 
egyeztetéseink. Úgy látom egyébként, az ipar 4.0-ban azért történnek dolgok, van egy 
Irinyi-tervünk, van egy Zalaegerszegen épülő, önvezető autópálya. Csak 
kiegészítésként: amikor azt mondjuk, hogy lassú, ugyanez elhangzik Ausztriában, 
Németországban, Franciaországban is, de gyorsuljunk, és próbáljunk meg minél előbb 
lépést tartani ezzel a dologgal. 

És végezetül az oktatáshoz. Az oktatásban, különösen az én generációmnál, a 
motiváció fenntartása a legfontosabb. Tehát ezeknél a gyerekeknél, mert mondhatjuk, 
hogy gyerekek, akár még a felsőoktatásban hallgatók is, nagyon sokszor látjuk azt, hogy 
a motivációjukat vesztik, akár emiatt abba is hagyják az egyetemet, mert nem kapják 
meg azt az élményt, amire nekik szükségük van. Az oktatást úgy kell áthangolni, hogy 
a frontális oktatásra, a projektalapú oktatásra célszerű bizonyos területeket 
átcsoportosítani. Erre azért van példa, például az északi országokban is. Meglátjuk, 
hogy ott mi van. Nem vagyunk oktatási szakértők.  

Az együttműködés és az innováció ösztönzése kapcsán én kényelmes helyzetben 
vagyok, mert annál a cégnél, amelyiket van szerencsém a legjobban ismerni, a mi 
alapkutatási részlegünknek nyolc Nobel-díjasa van, és elég intenzív eszmecsere folyik 
nálunk, hogy ezt hogy tudjuk megőrizni és hogy tudunk ebből lépni. Azt kell látni, hogy 
nagyon nyitottnak kell lenni, és ezt az oktatásnak is nagyon ösztönöznie kell. Tehát 
amikor azt mondom, hogy egy cég technológiai területre felvesz képzőművészeket, 
felvesz például autistákat, felvesz nagyon-nagyon különböző területekről, ezt az 
oktatásnak le kell képeznie. Az oktatásnak nagyon nyitottnak és nagyon rugalmasnak 
kell lennie, még akkor is, ha ez a tanárokat nagyon nagy kihívás elé állítja. Ezt is látni 
kell, de nincs más választásunk. Ez jutott eszembe.  

Igen, az idegen nyelv volt a másik, hogy hogyan lehet ösztönözni. Én nem 
hiszem, hogy a frontális oktatással még sokat lehet elérni Magyarországon, akár 
óraszámemeléssel is. Meg kellene nézni, hogy milyen projektekbe, hogyan tudunk 
gyerekeket bevonni, akár fél évre külföldre diákcsereprogramokat ösztönözni, 
lehetőleg úgy, hogy ez minél szélesebb kör számára elérhető legyen, mert annál jobb 
nyelvgyakorlási lehetőség nincs. Akár még az is, ha külföldi gyerekek jönnek ide 
csereprogram keretében. Mi úgy látjuk, ezek azért működnek, és érzékelhető javulást 
lehet elérni ezekkel a dolgokkal. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna hozzátenni. 
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JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Tessék! 
 
KEREKES LÁSZLÓ vezérigazgató, az HEBC korábbi elnöke: Köszönöm szépen. 

Nagyon szépen köszönjük a megjegyzéseket, a bókokat. Azt gondolom, most már évek 
óta együtt dolgozunk, és nagyon köszönjük a kitüntető figyelmüket. Én is megpróbálok 
nagyon gyorsan végigmenni a jegyzeteimen.  

A brexittel kezdenék. A brexit - valahol olvastam, hogy vannak lavinaszerű és 
vannak gleccserszerű folyamatok - kifejezetten gleccszerszerű folyamat, tehát olyan 
lassú folyamat, amit nehéz megállítani, iszonyatos nagy hatása van, de nem egyik 
napról a másikra történik meg. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ország, nagyon sok 
politikai döntéshozó, most ugyanúgy kivár, mint mi, hogy mi lesz ennek a hatása. Ebbe 
én se mennék bele, hiszen kristálygömbünk sajnos nekünk sincsen. Én örök 
optimistaként azt mondom, korábban beszéltünk róla, hogy több száz ezer magyar 
dolgozik kint, egy hatása lehet, hogy esetleg ezek a fiatalok, középkorúak, akik kint 
dolgoznak, visszajönnek és ezért a magyar gazdaságot erősíteni tudják. Reméljük, így 
lesz, majd meg fogjuk látni. De akik visszajönnek, a nyelvtudásukat mindenképpen 
magukkal hozzák majd, hiszen ha kint dolgoztak, a nyelvtudásuk biztos, hogy fejlődött.  

Józsa képviselő úr említette a gazdasági élet felelősségét. Mi is úgy gondoljuk, 
ezért ülünk itt. Nem véletlen, hogy a munkaidőnk után, a szabadidőnk terhére 
rendszeresen összejövünk, megbeszéljük, és együtt létrehozunk egy ilyen 
országjelentést, hiszen hiszünk abban, hogy a vállalati és gazdasági felelősség mellett 
társadalmilag is felelősséget kell, hogy vállaljunk, hiszen a mögöttünk álló cégeknek 
nemcsak profitot kell termelni, hanem a gazdasági eredményeken kívül a társadalom 
részére is hasznosak kell, hogy legyünk.  

Tetszett ez a megjegyzése, hogy ma már nem aki nem dolgozik, ne is egyék, 
hanem aki nem tanul, ne is egyék... (Dr. Józsa István: Nem tud enni…) Nem is fog 
tudni enni. Én azt gondolom, hogy ez lefordítva gyakorlatilag arról szól, hogy nem a 
munka intenzitását kell növelni, hanem a hatékonyságot kell növelni, és gyakorlatilag 
a modern technológiák, az oktatás is ebbe az irányba kell, hogy mutassanak.  

A nők munkapiaci helyzetét köszönöm, hogy kiemelte. Mi is gyakran 
foglalkozunk vele, és ezt az elnök úr is megfogalmazta már egy korábbi megbeszélésen, 
hogy a mi oldalunkon, az önök oldalán is sajnos alacsonyabb számban vannak a 
hölgyek, ezért kitüntetően megbecsüljük az ő munkájukat, és szeretnénk... 
(Közbeszólás: Egy:egy!) Igen, egy:egy - ez egy nemes verseny szerintem. Én azt 
gondolom, ezen van fejlesztendő, illetve ebben élen kell, hogy járjunk, példát kell, hogy 
mutassunk, hiszen egyetértek, hogy azokban az országokban, amelyekben ezzel külön 
foglalkoznak, ott a gazdaságra gyakorolt jótékony hatás abszolút megfigyelhető. 

Az oktatás fontossága a gazdaság szempontjából. Beszélgettünk a 
tehetséggondozásról. Az itt ülő cégek közül mindegyiknek van tehetséggondozó 
programja, és az oktatás folytatásaként a cégeknél, a hozzánk kerülő internek, 
gyakornokok én azt gondolom, hogy külön program keretében folytathatják azt a 
tudásgyarapítást, amit elkezdtek az oktatás rendszerén belül.  

Az országstratégiával kapcsolatban talán Hollik képviselő úr említette, sajnos, 
ha jól éreztem, ő egy kicsit pesszimista, nincs politikai racionalitás rá - így fogalmazott. 
Lehet, hogy mi vagy én örök optimisták vagyunk, hiszen évek óta jövünk és mondjuk, 
hogy mi viszont hiszünk benne; nem akarjuk összehasonlítani a politikait, teljesen más 
mezsgye. A gazdasági életben vannak rá példák, hogy nagyon komoly versenytársi 
helyzetben lévő cégek félreteszik a versenytársi helyzetüket, és mondjuk egy kategória, 
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egy szektor, egy iparág érdekében létrehoznak egy olyan szervezetet, amelyik ennek az 
érdekeit képviseli. 

Hogy ez politikailag megvalósítható-e vagy nem. Mi azt gondoljuk, hogy lenne 
rá lehetőség. Vannak olyan országok, amelyek politikailag megosztott országok, mégis 
jobban körvonalazható egy országstratégia, hogyha egy állampolgárt megkérdezünk, 
hogy az az adott ország mit szeretne 5, 10, 15, 20 év múlva elérni. Úgyhogy én erre azt 
tudom mondani, hogy lehet, hogy optimisták vagyunk, de mi bízunk benne, hogy 
elindul errefelé egy egyeztetés.  

Amit a nyelvtudással kapcsolatban felvetett, nagyon örülünk neki, hiszen ez is 
minden évben előkerül a jelentésünkben. Konkrét példákat kért. Itt többször 
megfogalmaztuk, hogy nyilván a támogatás minden formája egy nagyon jó befektetés 
az ország részéről, legyen az az oktatásnál, legyen az a cégeknél. Az én cégemnél is 60 
ember jár angol nyelvoktatásra. Sajnos ezt nekünk kell finanszírozni… Nem sajnos, úgy 
mondom, hogy ehhez külön nem kapunk semmilyen támogatást, de ez egy olyan terület 
lenne, ahol minden forint jó befektetés, én azt gondolom.  

A másik ilyen a szinkronizálás kérdése. Talán emlékeznek rá, hogy ezt is évek 
óta szorgalmazzuk, hogy a kereskedelmi televíziókat ösztönözni kellene erre, hiszen 
hiába van lehetőség rá, hogy odakapcsolunk a szatellitcsatornára, nem fog 
odakapcsolni az ember addig, amíg a kedvenc műsora magyarul is elérhető. Bizonyos 
ösztönzőrendszerekkel rá lehetne venni a kereskedelmi csatornákat is - korábban erről 
beszéltünk -, hogy akár fiatal korban a rajzfilmeket nem biztos, hogy le kell 
szinkronizálni. Például Horvátországban a legkisebbeknek szóló rajzfilmek eredeti 
nyelven, felirattal mennek, és nem félnek akár óvodás-, iskoláskorban elkezdeni ilyen 
formában a nyelvoktatást.  

A harmadik ilyen dolog a nyelvoktatással kapcsolatban a kulturális programok. 
Személyesen néha elmegyek angol nyelvű színházba, angol eredeti nyelvű mozit 
megnézni. Sajnos nincs az a választék, ami kellene, hogy legyen. Nyilván ezt is egy 
támogatási, ösztönző rendszerrel ki lehetne dolgozni. 

Talán még egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, mégpedig a digitális 
kompetenciákkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a mi oldalunkon ülő cégek 
legtöbbjének van pozitív élménye ezzel kapcsolatban, hogy a digitális kompetenciák 
mennyire fontosak. Illetve azt gondolom, hogy a felsőoktatásból kikerülő, hozzánk 
munkakezdőként érkező pályakezdőknek ez a fajta kompetenciája már megvan, 
ugyanakkor a gyakorlati alkalmazása nagyon fontos. Itt visszautalnék kollégám 
megjegyzésére a duális képzéssel kapcsolatban, hogy mennyire, mennyire fontos az, 
hogy még a diákéveik alatt kapjanak több hónap gyakorlati képzést. Nagyon szépen 
köszönöm. (Csöbör Katalin távozik a bizottság üléséről.) 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Pécsi-Szabó Miklós! 
 
PÉCSI-SZABÓ MIKLÓS, az HEBC korábbi elnöke: Köszönöm. Több 

képviselőnél felmerült a brexit, és ennek a foglalkoztatáspolitikával való 
összefüggéséhez szeretnék egy-két gondolatot hozzáfűzni. Egyetértek Kerekes úrral, 
hogy nagyon keveset tudunk, és még nagyon a folyamat elején vagyunk, viszont mégis 
lehet egypár dolgot valószínűsíteni. Ezek között van az, hogy most Anglia kedvelt 
célország a külföldön élő munkavállalóinknak, és aki kint van, feltehetőleg kint is fog 
maradni. Nagyon nehezen elképzelhető egy olyan helyzet, hogy most a brexit kapcsán 
mindent felrúgunk és akkor hirtelen egy kettős irányú népvándorlás kezdődne 
Európában; ez legfőképpen Nagy-Britanniának nem lenne jó. 
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Másodszor azt gondolom, hogy a Nagy-Britanniában lévő, főleg képzett kelet-
európai munkaerő nélkül nehezen tudna tovább fejlődni, sőt sehogy sem a brit 
gazdaság, sőt inkább egy visszaeséssel kellene szembesülnie. Tehát, amit a 
folyamatokban látni lehet - minket Magyarország és a munkavállalóink, valamint a 
felsőfokú képzésben részt vevő fiataljaink sorsa érdekel -, hogy Angliában feltehetően 
lassulni fog, megáll az átmenetileg úgymond kivándorlók, kint élők száma, de ez nem 
jelenti azt, hogy európai szinten a trend változna, hiszen más európai országok 
irányába ez erősödhet.  

Látni kell, hogy a felsőoktatás egy viszonylag nyílt versenynek van kitéve. Itt 
megint vissza lehet térni arra, hogy ha a fiatalok úgy látják, hogy ők egy adott területen 
egy képzést jobb minőségben kapnak meg egy nyugat-európai országban, akkor bizony 
törekedni fognak, hogy oda kijussanak, és ez abszolút nem rossz, tehát ez egy jó 
folyamat, mert ha visszanézünk, a középkorban is egy valamirevaló és magára igényes 
mesterember vagy annak készülő valaki bejárta fél Európát, és mire visszajött, 
hazahozta az összes tapasztalatot, nyelvtudást és egyéb tudást. Tehát az, hogy külföldre 
mennek, mindenképpen egy jó dolog.  

Ugyanakkor, hogy mennyien maradnak kint, sok mindentől függ. Ami a pozitív 
számukra, az az azonnal elérhető, jó életminőség, és itt elsősorban anyagiakra 
gondolok. Ha hosszabb távon nézzük, akkor már nehezebb a helyzet. Itt Firtl Mátyás 
úr gondolatát osztani tudom, hogy kint a tulajdonhoz való hozzáférés egy egészen más 
tészta. Szívesen idéznék egy velem megtörtént esetet, amikor jelentkezett nálam egy 
négy év után Angliából hazatérő hölgy, hogy ő egyik nap úgy ébredt Londonban, hogy 
nagyon szép volt itt, nagyon jó volt itt, de ő nem itt képzeli el a jövőjét, és fogták 
magukat, összecsomagoltak, hazajöttek. Tehát ott külföldön nagyon nehéz átugrani azt 
a mezsgyét, amikor a közepes szintű foglalkoztatásból egy felső kategóriás menedzser 
vagy egy kiemelt szakértő pozícióba lehet eljutni. Ez nem egy egyszerű dolog.  

De összességében azt gondolom, hogy ez a csere, hogy most külföldön tanul, él 
vagy dolgozik a fiatal generáció egy része, ez jó. Magyarországnak ebben arra a kérdésre 
kell felkészülni, hogy visszajönnék, de hova. Ha erre tudjuk a választ, illetve nem a 
választ, hanem erre tudunk lehetőségeket kínálni, akkor itt lehet happy end is. 
Köszönöm szépen.  

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen. Megkérdeztem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni, de nem 
kaptam jelzést a kollégáimtól. Én azt gondolom, hogy szinte minden fontos kérdést 
érintettünk, amiket megfogalmaztak számunkra, úgyhogy visszaadnám tisztelettel a 
szót elnök úrnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, 

hogy képviselőtársaim nevében én is megköszönjem az önök munkáját. Ha egy 
mondatban össze lehetne foglalni: nem hiábavaló az önök ilyen irányú munkája, hiszen 
minden igazgatónak megvan a saját cégének a problémája, ez az elsődleges, és önök, 
úgy is mondhatnám, hogy önként és dalolva összeállítják minden évben ezt a jelentést. 
Ez nem hiábavaló. Hallottuk és tudom azt is, hogy a kormányzattal van egy gyakori 
egyeztetés, ez nagyon fontos. De az is nagyon fontos, hogy minden képviselő a saját 
frakcióvezetőjének, nyilván mi, kormánypárti képviselők a kormánynak is eljuttassuk 
azokat az üzeneteket, amik rajtunk keresztül is megérkeznek. Ez erősíti azt a 
kapcsolatot, amit önök kialakítottak az elmúlt évtizedben a kormányzatokkal.  

Úgy érzem, hogy ebben nekünk, képviselőknek különös szerepünk van, nem 
vitatván a kormányzat elsődleges szerepvállalását, de mégis a vitákban mi veszünk 
részt, mégis mi, főleg az egyénileg választott képviselők választókerülettel rendelkezve 
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százezer embert képviselünk, és mi a mindennapokban átéljük azokat a problémákat, 
amik itt is jelentkeztek a nyelvtanulástól kezdve, hogy sok végzett diák nem tudja 
átvenni a diplomáját, mert nem tudja letenni a nyelvvizsgát, azzal bombáznak 
bennünket, hogy próbáljunk meg a kormányzatnál esetleg valamilyen intézkedést 
elérni, hogy ne kelljen nyelvvizsgázni, ugyanakkor pedig látjuk, hogy a világ mi felé 
halad. Tehát satuban vagyunk, és fontos hangsúlyozni, amit önök úgy fogalmaztak 
meg, hogy a felelősség. Önöknek is megvan és nekünk is megvan a felelősségünk, 
legyen az ellenzéki vagy kormánypárti képviselő. Ebben a felelősségvállalásban önök 
minden évben egy fontos dokumentumot tesznek le, hogy hogyan látják, hiszen mégis 
az üzleti élet meghatározója ez európai politikának, és ebben nekünk meg kell hallani 
az önök hangját.  

Nyilván más szinten mi gyakran halljuk a kis- és közepes vállalkozások helyi 
hangját, különösen hangot adtak például a pályázatok kiírásában annak, hogy mi lenne 
számukra a jobb, a kedvezőbb, hogyan lehet a vidék Magyarországának 
népességmegtartását főleg Kelet-Magyarországon fokozni azáltal, hogy a kkv-kat 
megerősítjük. Tehát számtalan olyan dolog van, amiben önök segítenek bennünket, és 
én ezt szeretném megköszönni.  

Úgy érzem, hogy önök is látták a kérdésekből, hogy szinte nincs olyan területe 
ennek a jelentésnek, amivel mi ne foglalkoztunk volna. Én remélem, hogy ezt a jó 
szokásukat megőrzik jövőre is. Tehát ne érezzék úgy, hogy ez egy feleslegesen eltöltött 
két óra, meg ennek a könyvnek a kiadása mennyibe került, illetve munkát jelent az 
önök számára, mert az önök felelőssége, hogy segítsenek nekünk, és ebből önök kiváló 
példát adnak minden évben, így most is a bizottsági ülésünkön. 

Összefoglalva, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, megköszönöm az önök 
részvételét. Nyilván minden képviselő a saját egyéni választókörzetével kapcsolatban 
bizonyos kérdéseket fogalmaz meg, hogy ne csak Budapesten, hanem például 
Miskolcon - ahogy Csöbör képviselőtársam szokta mondani - vállalkozásokat bővítve 
próbáljanak meg segíteni. Lassan elérkezünk oda, hogy a munkanélküliség megszűnik, 
nincs jól képzett munkaerő, és ezzel mindnyájan küszködünk, elsősorban önök és 
különösen mi, vidéki képviselők, akik új befektetőket szeretnénk hozni, de ennek van 
egy akadálya. Ebben is önök fontos képet adtak számunkra, hogy merre tovább. 

Hölgyeim és uraim, még egyszer köszönöm a részvételüket. Viszontlátásra! 
Jövőre ugyanitt csak önöknek, csak nekünk. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Elnök úr, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Egy újabb rendkívül fontos és értékes 
megbeszélést folytathattunk. Engedje meg, hogy felajánljam válaszul, amit kívánt 
nekünk elnök úr, hogy jövőre is rendelkezésükre álljunk ugyanitt ugyanekkor. 
Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kettő perc szünetet rendelek el. Kérem, ne 

menjenek el, mert fontos a máltai elnökséggel kapcsolatban a következő napirendi 
pontunk. (Rövid szünet.) 

Tájékoztató a máltai EU-elnökség programjáról és prioritásairól 

Folytatjuk az ülésünket. A második napirendi pontunk: tájékoztató a máltai EU-
elnökség programjáról és prioritásairól. A napirendi pont előterjesztője Takács 
Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára, akit szintén 
köszöntünk, mint bizottságunk tiszteletbeli tagját is.  

Tisztelt Bizottság! Az ülésszak elején már-már hagyomány, hogy a soros 
elnökségi prioritásokat a bizottságunk áttekinti. Ősszel a szlovák nagykövettel együtt 
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járt nálunk az államtitkár úr. A megküldött részletes háttéranyagot köszönettel 
megkaptuk és képviselőtársaimnak ezt eljuttattuk. Egyúttal azt is kérnénk, hogy a 
prioritások kapcsán a kormány álláspontját - valóban röviden, ha ránézek az órára - 
mutassa be. Nyilván számunkra az elkövetkezendő fél év rendkívül izgalmas, ahogy 
már megtapasztaltam a legutóbbi máltai csúcs alkalmával a helyszínen is, hogy tovább 
fokozódik a nemzetközi helyzet, ahogy egykor Kádár elvtárs mondta… (Dr. Józsa 
István: Virág elvtárs mondta! - Derültség.) Én úgy tudom, hogy Kádár elvtárs mondta. 
Tovább fokozódik a helyzet, különösen a migrációval kapcsolatban, és erre a magyar 
kormány a prioritásokkal kapcsolatban milyen válaszokat adott és ad.  

Arra kérem az államtitkár urat, hogy maradjon meg a jó kapcsolat bizottságunk 
és a Miniszterelnökség között, hiszen szükségünk van azokra az anyagokra és 
útmutatásokra, amiket önök adnak számunkra. Tessék parancsolni! 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Köszönöm szépen a meghívást, mint mindig.  

Az utóbbi ponttal kezdeném. Természetesen a Miniszterelnökség igyekszik a 
bizottság tagjainak, elnökének, vezetésének az információs igényét mindig is 
kielégíteni. Azt szeretném jelezni, hogy ez a munka természetesen egy kölcsönönösen 
előnyös munka, hiszen nagyon sok olyan uniós ügy van, ahol az Európai Parlamenten 
kívül a nemzeti parlamentekkel, azon belül a parlamentek illetékes bizottságaival, 
tartalmas és érdemi együttműködést tudunk folytatni az ország jövője érdekében. 
Tehát az természetes, hogy a bizottsággal a kapcsolatunkat továbbra is ebben az 
összefüggésben fogjuk vizsgálni. 

Köszönöm a meghívásukat erre a napirendi pontra, aminek az a lényege, hogy 
tájékoztassam a bizottság tisztelt tagjait a soros uniós elnökség, Málta elnökségi 
prioritásairól, illetve az ezekkel kapcsolatos magyar kormányzati álláspont lényegéről.  

Bevezetésképpen annyit mondanék el, hogy nyilvánvalóan ez egy kicsi ország a 
Földközi-tenger közepén, amely ugyanakkor csatlakozott az Európai Unióhoz, mint mi, 
egy óriási lehetőséget kapott azáltal, hogy ebben a fél évben moderálja és tartalmilag is 
kicsit alakítsa azokat a vitákat, amik az Európai Unió különböző fórumain zajlanak. És 
nyilvánvalóan, amikor egy elnökségi időszakot megvizsgálunk, akkor meg kell nézni az 
adott elnökségi ország történelmét, múltját, hagyományait, kultúráját és nem 
utolsósorban a földrajzi elhelyezkedését, különösen egy olyan időszakban, amikor a 
geopolitika talán a korábbiaknál is jobban, hangsúlyosabban és közvetlenebbül érinti 
a különböző döntéseket és ezek hatásait az európai emberek jövőjére nézve.  

A máltai sziget nagyon komoly történelemmel bír, többezer éves történelemmel, 
aminek a meghatározó eleme volt, hogy folyamatosan újabb és újabb néptömegek 
érkeztek a szigetre, és a sziget jelenlegi etnikai térképét, kultúráját alapvetően 
meghatározta a folyamatos népvándorlás és mozgás. Tehát ebből a szempontból is 
érdemes vizsgálni a máltaiakat.  

Nyilván a migrációra ők egy természetes folyamatként tekintenek, hiszen az 
egész történelmük, múltjuk, jelenük, meg talán a jövőjük is közvetlenül összefügg ezzel. 
Ezen kívül pedig egy olyan helyen fekszenek, amely legalább olyan mértékben ki van 
téve a migrációnak, mint mondjuk Magyarország vagy más, az Unió külső határain 
fekvő országok.  

Ezen kívül a máltaiak egy olyan helyzetben vették át az elnökséget, amikor egy 
triót zárnak, egy trióelnökséget; ez a holland, szlovák és máltai trióelnökség, ennek az 
utolsó etapját adják, és nyilvánvalóan az előttük elnökséget ellátó két országgal már 
korábban is folyamatosan egyeztették a különböző dossziék tartalmát, irányait. Ezzel 
együtt én azt gondolom, különösen azért, mert az egyik triótagjuk egy visegrádi ország 
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volt, Szlovákia, a közép-európai, így a magyar szempontokat is már jó idejekorán 
ismerték, ezekkel tisztában voltak.  

Azt gondolom, nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak annak is, hogy a 
magyar kormány szempontjait már idejekorán próbálják, amennyire tudják, 
inkorporálni ebbe a közös európai gondolkodásba. Ennek a jegyében járt itt egyébként 
Budapesten Málta miniszterelnöke, decemberben, Joseph Muscat úr, aki a 
miniszterelnök úrral is folytatott egy rendkívül konstruktív, tartalmas megbeszélést 
arról, hogy Magyarország hogyan látja az elkövetkező fél évet. Ez számunkra 
mindenképpen egy jó felütés volt, a bizalom jele és egy konstruktív, progresszív 
együttműködés jele. Tehát mi is így közelítjük meg általában a máltai elnökség 
szempontjait.  

Jómagam is konzultáltam már az elnökségük előtt a máltai illetékes vezetőkkel, 
de ezt nagyon sok szakminiszter, államtitkár is megtette. Tehát azt gondolom, hogy mi 
is felkészültünk őrájuk legalább annyira, mint amennyire ők felkészültek mondjuk 
miránk, Magyarországra vagy az összes többi országra.  

Ezen kívül egy olyan időszakban látják el a koordinációt, amely időszakban fog 
megtörténni az a döntés, amiről már az előző napirendi pont kapcsán is beszéltek 
érintőlegesen, nevezetesen, hogy egy uniós tagállam, méghozzá az egyik legerősebb 
tagállam, formálisan be fogja jelenteni a kilépését az Európai Unióból. Ez egyébként 
várhatóan március második-harmadik hetében fog megtörténni, akkor kerül erre sor. 
Eredetileg március 9-ére prognosztizálták a bejelentést, az Európai Tanács következő 
csúcsértekezletéhez kapcsolódóan, de a londoni parlamenti viták folyamata addig 
várhatóan még nem fog lezárulni.  

Tehát formális okokra hivatkozva ez minden bizonnyal az azt követő héten, a 
március 15-16-ai héten fog megtörténni, aminek olyan jelentősége is van, hogy a kilépő 
Nagy-Britannia miniszterelnöke, egyébként azt gondolom, hogy a jó szándékáról 
tanúbizonyságot téve, nem fogja a március végi informális uniós csúcshoz időzíteni, 
ami március 25-én Rómában kerül majd megrendezésre, az pedig az Európai Unió 
jövőjével is foglalkozik. Tehát nem akarták, hogy a két jelentős esemény egybecsússzon 
és a nemzetközi média, meg a közvélemény figyelmét ez megossza, hiszen van egy 
döntés a kilépésről, viszont utána lesz egy másik fontos csúcstalálkozó, értelemszerűen 
már nélkülük, amikor az Unió jövőjéről fognak az állam- és kormányfők egyeztetni. Az 
apropója: az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó római szerződések aláírásának 
60. évfordulója lesz egyébként március 25-én Rómában. 

Tehát két nagyon fontos esemény, ami a máltaiak időszakára esik. Nyilván az 
elnökségnek itt korlátozott a mozgástere, meg a hatásköre is, de akkor is, mint 
elnökség, nyilván nemcsak protokolláris, tartalmi szempontból is érdekes 
szempontokat hozhatnak be a vitákba.  

Ugyancsak ebben a fél évben, a máltai elnökségi fél évben került sor, illetve kerül 
sor két nagyon fontos intézményi változásra. Egyrészt január 17-én az Európai 
Parlament új elnököt választott, másrészt ebben az elnökségi időszakban, május 31-én 
jár le az Európai Tanács elnökének, Donald Tusknak is a mandátuma. Ez nem azt 
jelenti, hogy a máltai elnökségnek bármelyik szavazás kapcsán döntő szava lett volna, 
viszont az egész politikai hangulatot meg politikai kontextust meghatározzák ezek a 
politikai viták alapvetően, hiszen európai párpolitikai családok vitáznak és szavaznak. 
A januári európai parlamenti választás eredményét ismerjük: Antonio Tajani úr 
személyében egy néppárti politikus került az Európai Parlament élére. Az Európai 
Tanács élén szintén egy néppárti politikus van, Donald Tusk, akinek az 
újraválasztásáról már márciusban, tehát néhány héten belül az állam- és 
kormányfőknek vitázniuk kell, majd dönteniük kell.  
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Prognózisokba nem mennék bele, mert egyrészt nem kapcsolódik közvetlenül a 
napirendi ponthoz, amiről beszélünk, de tény, hogy összességében meghatározza a fél 
év politikai hangulatát egy olyan helyzetben, amikor Európának reagálnia kell nemcsak 
a brexitre, nemcsak a meglévő kihívásokra, a migrációra, a gazdasági helyzetre, a 
munkanélküliségre, a biztonsági aggályokra - legyen szó külső vagy belső biztonságról 
-, hanem amikor például Európának meg kell találni a hangot az új amerikai vezetéssel, 
amely mindig is egy hagyományos szövetségese és partnere volt Európának. Tehát 
ilyen szempontból történelminek mondható Málta szempontjából ez az elnökségi 
időszak, komoly dolgok történnek az európai integráció történetében, jelenében és 
jövőjében. S azt gondolom, mi, magyarok akkor járunk el legjobban, azzal együtt 
természetesen, hogy a Magyarország szempontjából világos pozíciókat nem kívánjuk 
továbbra sem feladni, hogy ahol tudunk, a máltai elnökség munkáját segítjük. Számos 
olyan uniós dosszié van, ahol Málta és Magyarország, a máltai kormány és a magyar 
kormány függetlenül egyébként a pártpolitikai berendezkedéstől, ami a kormányokat 
illeti, egy platformon van, és kölcsönösen próbáljuk egymást támogatni.  

Volt egy másik nagyon fontos esemény néhány héttel ezelőtt, február 3-án, 
amikor szintén egy informális európai csúcsra került sor Málta fővárosában, ahol az 
állam- és kormányfők a migrációról vitatkoztak, folytattak vitát és hoztak szerintem 
fontos döntéseket. Én azt gondolom, hogy a máltaiak józanságát, pragmatizmusát és 
realitásérzékét az is mutatja, hogy magának ennek az eseménynek a tematikáját is úgy 
szervezték, hogy igyekeztek olyan kérdésekre fókuszálni a migráció kapcsán, 
amelyekben vannak közös pontok, van közös nevező, és nem olyan témákra 
fókuszáltak, amik megosztják a tagállamokat. Ez számunkra egy mindenképpen 
üdvözlendő és támogatandó fejlemény volt, mint ahogy ki is fejtettük nemcsak a 
csúcstalálkozón, hanem azt megelőzően az elfogadott dokumentumok szövegezése 
során is, hogy mi azt mindig is támogatjuk - ez a magyar migrációs politika egy 
központi eleme volt -, hogy mindenekelőtt azt kell Európának elérnie, hogy 
létrejöjjenek azok a mechanizmusok, amelyek eredményeként, legalábbis amennyire 
lehet, lehetőleg teljes mértékben ellenőrzésünk alá próbáljuk vonni a folyamatokat.  

Az ismert pontokat én nem akarom most itt emlegetni meg ismételgetni, de azt 
tudjuk, hogy több tízmillió, adott esetben több százmillió ember is Európa közvetlen 
szomszédságában tartózkodik, akik közül nagyon sokat azt mérlegelik, hogy valamilyen 
módon Európába átjöjjenek az elkövetkező években, évtizedekben adott esetben, tehát 
ilyen történelmi perspektívában nézve. S nyilván az érdekünk az, hogy létrejöjjön a 
migrációval kapcsolatos külső dimenzióknak a rendszere, és azok működőképesek 
legyenek. Ezt többé-kevésbé a minket jobban érintő nyugat-balkáni útvonalon már 
sikerült valamennyire kontrollálni egyrészt az EU-török megállapodással, amely 
eredményeként Törökország sem engedi már annyira a migránsok tömegét át a görög 
szigetekre, és mi mindig hozzátesszük, azzal a határvédelemmel, amit nemcsak 
Magyarország hajtott végre önerőből, nemzeti költségvetésből, a magyar emberek 
pénzéből, hanem nagyon sok olyan nyugat-balkáni ország is, amelyek egyébként az 
Unió tagjelöltjei, tehát mindenképpen érdemes odafigyelnünk rájuk, és többé-kevésbé 
ez a nyugat-balkáni útvonal most működik.  

Mi azt mondjuk, hogy természetesen semmi nem garancia a jövőre nézve, és 
nagyon fontos, hogy az Unió vezetői ne tegyenek úgy, mintha ez a kérdés már 
megoldódott volna, mert folyamatosan ott van a veszély, akár az EU-török 
megállapodás bebukhat különböző okokból, de a határvédelem kapcsán is még azért 
komoly kihívások lehetnek nemcsak nekünk, hanem másoknak is. Mindenesetre a 
vallettai csúcs február 3-án értelemszerűen inkább a közép-mediterrán, illetve 
földközi-tengeri útvonallal foglalkozott, ami sok szempontból egyébként bonyolultabb; 
nyilván ugyanúgy tengeri határ, tengeri úton történő migrációs beáramlásról van szó, 
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viszont a tenger túlsó oldalán olyan országok találhatóak ellentétben Törökországgal, 
amelyek se nem tagjelöltjei az Európai Uniónak - ha egy ilyen fontos szempontot is 
megnézünk -, ráadásul olyan országok, amelyek többé-kevésbé működnek vagy többé-
kevésbé nem működnek. Ilyen ország például Líbia, amely egy nagyon tragikus 
eseménysorozaton esett át az utóbbi néhány évben, és nyilvánvalóan az ország 
működőképessége sem biztosított, fel van szabdalva különböző területekre, és egyes 
területeit az országnak mások és mások ellenőrzik.  

Mindenesetre van egy ország, amely egyrészt legalább annyira érintett a 
migrációban, mint a délkeleti útvonalon Görögország, ez Olaszország, ahová 
megérkeznek Líbiából a migránsok. Tehát nem véletlen, hogy az olasz miniszterelnök, 
Gentiloni úr a máltai csúcs előtt találkozott egyrészt az Európai Tanács elnökével, 
illetve találkozott a líbiai tripoli kormány vezetőjével, a GNA vezetőjével, al-Sarraj 
úrral, akivel megállapodtak abban, hogy Líbia - hasonlóan Törökországhoz - igyekszik 
együttműködni az Európai Unióval, hogy ezt az általam is említett kontrollt minél 
jobban meg tudjuk valósítani.  

A február 3-ai csúcs tulajdonképpen ezt a megállapodást szentesítette, és e mögé 
a megállapodás mögé álltak be az uniós vezetők. Tehát ilyen szempontból ez nagyon 
fontos lépés volt. De megint csak azt gondolom, hogy ez egy fontos eleme, de csak egy 
eleme az egész kérdésnek, önmagában ez nem lesz működőképes. Akkor fog működni, 
ha a Líbiától délre eső országokkal, a szubszaharai térség országaival is külön-külön 
megállapodásokat kötünk, nem egy kaptafára, hiszen minden országnak mások a 
sajátosságai, van, amelyik kibocsátó, van, amelyik csak tranzitország, hogy egy 
különbséget mondjak. De ezekkel az országokkal meg kell állapodni, mert akkor fog 
majd jobban működni ez az egész kérdés. De a lényeg az, hogy a máltai elnökség fejében 
és mindenféle tanácskozás napirendjének az összeállításakor ezek a szempontok 
prioritást élveznek.  

Ezt megerősítette azt is, hogy januárban a bel- és igazságügyi miniszterek is 
találkoztak Máltán egy informális BIÜT keretében. Nekünk a BIÜT-tel kapcsolatban 
vannak problémáink, rossz emlékeink, nevezetesen az, amikor egy európai tanácsi 
konszenzuális döntést később egy belügyi tanácson átírtak egy minősített többséggel. 
Mi azt értjük, és ezt elmondjuk mindenkinek, hogy nyilván a minősített többség 
intézménye mint egy döntési eljárási kérdés egy fontos eleme az európai integrációs 
együttműködésnek, tehát nem akarjuk kivenni a minősített többségi döntést en général 
vagy en bloc az egészből, de azt mondjuk, hogy olyan súlyos kérdésekben, amelyek 
évtizedekre meghatározhatják, mondjuk, az Unió etnikai összetételét, ott ne lehessen 
alkalmazni. Tehát azért, ha már az állam- és kormányfők valahol közösen döntenek egy 
konszenzuális döntéssel, akkor ezt ne lehessen felülírni.  

A máltaiak részéről ezek a próbálkozások, úgy látom, hogy nincsenek meg, ezt 
mi világossá tettük minden szinten a máltaiaknak, hogy mi ez ellen továbbra is minden 
lehetséges eszközzel fel fogunk lépni. Ami érdekli őket nyilvánvalóan az, hogy mi 
szerintünk mikor várható az Európai Bíróság döntése a kvótaperben. Én azt gondolom, 
hogy a máltaiak örülnének, ha nem a máltai elnökség alatt történne ez meg, ők 
letudnák az elnökséget, aztán jöjjön a következő elnökségnél a probléma. Úgyhogy az 
észtek is elkezdtek már érdeklődni ez ügyben. Nem tudjuk mikor, várhatóan ebben az 
évben kerül sor erre a döntésre. A legújabb mai hír egyébként, hogy azt is mérlegeli az 
Európai Bíróság, hogy Szlovákia és Magyarország beadványát közösen kezelje, amiben 
van logika tulajdonképpen, ugyanarról a tételről szól, de ez, mondjuk, egy bírósági 
belső ügy, ezt én nem kommentálnám, csak mint hírt szeretném jelezni a bizottságnak, 
merthogy összefüggésben van a migrációval. Tehát ez az általános hangulat.  
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S akkor nagyon röviden azt a hat pontot sorolnám fel, amit a máltai elnökség az 
elnökségi dokumentumban meghatározott. Az egyik a migráció - azt gondolom, erről 
többet nem mondanék. Pillanatnyilag ez a helyzet.  

És ami még nagyon fontos, hogy közben az egyéb tanácsi formációkban, például 
az Általános Ügyek Tanácsában, ahol a kormányt van szerencsém képviselni, a februári 
ülésen a német képviselő részéről sem hangzott el az, hogy sürgetnék az Európai 
Tanácsot, hogy már most, márciusban a migráció belső dimenziójáról, a relokációról 
hozzon újabb döntést vagy fogadjon el újabb következtetést. A németek annyit jeleztek, 
hogy a máltai elnökség végéig, tehát mondjuk a júniusi Európa Tanácson jó lenne, ha 
előre tudnánk lépni a relokáció ügyében. Tehát amit ehhez én még hozzátennék, annyi, 
hogy az Európai Bizottságnak most, néhány napja, február 8-án jött ki a legfrissebb 
relokációs jelentése, és az is azt mutatja, hogy gyakorlatilag nem működik ez az egész 
mechanizmus. Nem azért, mert Magyarország nem működik együtt, meg nem 
szolidáris. Rajtunk kívül van még 27 tagállam - ott se működik.  

Tehát lassan be kell látni, hogy az egész relokációs műveletnek, különösen egy 
kötelező relokációnak, igazából nincsen értelme, ugyanis ha a külső dimenziók jól 
működnek és sikerül nem kevés pénz árán, nem kevés együttműködés árán, de ezt a 
rendszert működtetni, akkor onnantól kezdve az Európai Unió területére csak olyan 
emberek léphetnek majd be, akik már előzetesen meg lettek szűrve, és pontosan tudják, 
hogy melyik tagállamba mennek, és az a tagállam is tudja, hogy oda mennek. Innentől 
kezdve az egész relokációnak, az egész elosztásnak az értelme teljesen el fog veszni, de 
én nem akarok előrefutni. Ahogy itt korábban az uraknak, úgy nekem sincsen 
kristálygömböm, úgyhogy nem tudom, mit hoz a jövő, de nagyjából a hangulat most 
ez.  

Egy másik nagyon fontos téma, a második prioritás az egységes piac 
működtetése. Ez egy tipikusan olyan terület, ahol Magyarország úgy gondolja, hogy a 
máltaiakkal együtt tudunk működni bizonyos területeken. Hallhattuk az előző 
napirendi pont során, és én érdeklődéssel hallgattam az urak értékelését, hogy valóban, 
Európának a digitális belső piac tekintetében nagyon komoly előrelépést kell tennie. 
Ez mára már nem opcionális kérdés, hiszen nyilván az is egy faktum, hogy a digitális 
korban élünk, ahol digitális módon intéződnek az ügyek, a kereskedelmi, a gazdasági, 
de még társadalmi ügyek is. Az nagyon fontos lenne, hogy Európa ebben a versenyben 
ne maradjon le annál jobban, mint amennyire most le van maradva, merthogy akár 
Délkelet-Ázsiával, Északkelet-Ázsiával vagy Észak-Amerikával összehasonlításban, 
Európának itt azért vannak teendői.  

Tehát fontos lenne, hogy megteremtsük a digitális piacnak a feltételeit, egyrészt 
erősítsük a piaci szereplőket, másrészt bontsunk le mindenféle adminisztratív korlátot, 
amely ezt az egységes digitális belső piacot akadályozza. Ilyen például a roamingdíjak 
kérdése, amiben a máltaiak szeretnének előrelépni. Nyilvánvalóan ezt is támogatjuk a 
magyar kormány részéről. De ilyen speciális szelete a digitális piacnak az úgynevezett 
területi alapú korlátozás, vagy angolul a geo-blocking kérdése, amely, csak hogy egy 
példával szemléltessem, nem teszi lehetővé azt, hogy országhatáron túl mondjuk 
magyar nemzeti nyelven sugározzanak valamilyen tévéműsort, mondjuk valamilyen 
sportműsort, amely adott esetben a nemzethez tartozó nemzettársaik számára is 
érdeklődésre tarthat számot mondjuk Erdélyben vagy a Felvidéken. Ezeket a 
korlátokat jó lenne lebontani, nemcsak gazdasági, versenyképességi, munkahely-
teremtési szempontból, de akár nemzetpolitikai megfontolásból is. Tehát 
nyilvánvalóan mi ebben a máltaiak mögé állunk, és támogatjuk őket, ahol lehet.  

Éppen most, ahogy itt hallgattam az előző napirendet, kaptam egy hírt, hogy 
most, ma döntött a Tanács arról, hogy a digitális belső piaccal összefüggésben hoztak 
egyhangúlag döntéseket a fogyasztóvédelem tekintetében. Tehát az adminisztratív 
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része kezd összeállni, és fel kell gyorsítani az egésznek a folyamatát. Ezt támogatja 
például Németország is. Ne felejtsük el, hogy az a német uniós biztos, aki most egy 
másik portfóliót kapott, Günther Oettinger, korábban a digitális piacért volt felelős. 
Tehát ez Németország számára is nagyon fontos kérdés. És egyébként a jelentősége 
politikai jelentőségű is, hiszen az integrációt erősíti, miközben nagyon sokan az 
Európai Unió széteséséről, eróziójáról beszélnek, tehát ez egy fontos kérdés. 

Ami nekünk itt problematikus lehet, azok egyrészt az energiaunió kapcsán 
megfogalmazott ambiciózus kitételek. Általában támogatjuk az energiauniót, mint 
jövőbeli víziót, ahol egységes beszerzés van, egységes árszabályozás valamikor majd a 
jövőben, ha ilyen lesz, nem tudjuk. Tehát önmagában az elvvel nincsen problémánk, 
azzal van problémánk, hogy nagyon sokan ambiciózusabbak annál, mint ami a realitás. 
Tehát egyrészt az uniós tagállamok helyzete teljesen más, nyilvánvalóan, minden uniós 
tagállam más és más energiát használ, a földrajzi berendezkedése, a hagyományai, a 
háttere, a múltja miatt, és azt is úgy gondoljuk, hogy amíg ez így marad, márpedig ez 
így marad, nagyon sokáig, mert a piacokhoz, meg a forrásokhoz történő hozzáférések 
nem egységesek, tehát nyilvánvalóan más és más helyzetben vannak a tagállamok, 
addig viszont nemzeti hatáskörben kell tartani például az árképzést. És az, amit 
felvillantottak már, hogy a hatósági árakat szeretnék kivezetni a rendszerből, az 
Magyarország számára természetesen nem kedvező. Minden lehetséges fórumon fel 
fogunk lépni ez ellen. Ez azt jelentené, hogy a magyar fogyasztók magasabb áron 
tudnának hozzájutni az energiához, ami a rezsicsökkentésnek, én azt gondolom, egy 
alapvető tétele.  

Tehát a fokozatosságot meg kell tartanunk továbbra is. Ebben az ügyben 
Magyarország nem annyira ambiciózus, mint nagyon sokan mások. Szerencsére 
rajtunk kívül még van legalább 10-12 tagállam, ahol hatósági árképzés van. A franciák, 
illetve a szlovákok formálisan már fel is léptek ellene, tehát ebben az ügyben is azt 
gondolom, hogy az éberség nagyon fontos, de ebben az elnökségi fél évben azért olyan 
nagy, drámai dolgok talán még nem történnek.  

A biztonság… 
 
ELNÖK: Elnézést kérek, nekem is el kell mennem, mert egy fontos találkozóm 

van. Úgyhogy átadom az elnökséget Tessely alelnök úrnak. Köszönöm szépen. 
 
TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Elnök Úr! 

Köszönöm szépen én is. 
 

(A bizottsági ülés vezetését Tessely Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át. -  
Dr. Hörcsik Richárd távozik a bizottság üléséről.) 

 
TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Tehát a 

biztonság a következő téma, amely nyilván egy fontos legitim igény. Olyan drámai 
dolgok történnek az utóbbi egy-két évben Európában, amire nem volt korábban példa, 
és az embereknek a biztonságba, közbiztonságba vetett hite alapvetően megrendült.  

Ez nyilván a belső biztonságra is igaz, de azt is látják, hogy Európát válságok 
veszik körül, Ukrajnától, Szírián át Líbiáig, ahol az Európai Unió nem tud határozottan 
fellépni. Tehát a máltai elnökség, építve a trióra, tovább szeretné vinni annak a három 
dokumentumnak a sorsát, amit decemberben fogadtak el az állam- és kormányfők, 
egyrészt az európai globális stratégia, amit aláírtak, az EU-NATO-együttműködés és az 
európai védelmi akcióterv. Ennek a lényege az, hogy Európa akkor is képes legyen 
megvédeni saját magát belül, a saját állampolgárainak a biztonságát, illetve képes 
legyen az akcióra kívül, hogyha a NATO két legnagyobb befizető tagállama ezt nem 
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támogatja és ebben nem akar részt venni. Ez a két legnagyobb befizető tagállam egyik 
sem európai uniós tagállam 2019-től, egyrészt az Egyesült Királyság, másrészről az 
Egyesült Államok.  

A lényeg az, hogy az Európa az angolszász tengely, ha szabad így fogalmaznom, 
támogatása nélkül is, önálló döntési struktúrával, katonai képességekkel képes legyen 
beavatkozni, legyen szó humanitárius segítségnyújtásról mondjuk a Balkánon, vagy 
legyen szó katonai beavatkozásról valahol a Közel-Keleten, de legyen szó elrettentő 
erőről mondjuk az ukrajnai válság kapcsán.  

Az Egyesült Államok elnökének a nyilatkozatai arra utalnak, hogy ez is az elvárás 
Európával szemben. Az európai embereknek meg kell érteniük, hogy a biztonságuknak 
van ára, tehát a nemzeti költségvetésekből mindenkinek nagyobb szeletet kell majd a 
védelmi kapacitás fejlesztésére fordítania. Ez egyébként a NATO-tag EU-tagállamok 
számára NATO-előírás is, az ismert 2 százalékos GDP-arány. Tehát azt gondolom, hogy 
a máltai elnökségnek ezt az ambícióját mi mindenképpen támogatjuk. Magyar részről 
az európai védelmi erőnek, bárminek is nevezzük, európai hadseregnek vagy bármi 
másnak, a fejlesztése egy olyan dolog, amit tudunk támogatni. 

Az ötödik prioritás az európai szomszédságpolitika. Értelemszerűen a máltaiak, 
megint csak a földrajzi elhelyezkedésük miatt, inkább a déli szomszédságra, Észak-
Afrikára, a Közel-Keletre fókuszálnak. Mi azt gondoljuk, hogy Ukrajnában nincs még 
azért rend, az előző napok fejleményei is ezt mutatják, a földrajzi elhelyezkedésünkből 
pedig nyilván az az igény következik, hogy mi a keleti szomszédság kérdéseit is 
szeretnénk napirenden tartani. Ezt általában a külügyminiszterek tanácsa, illetve a 
védelmi miniszterek tanácsa szokta megvitatni. Mostanában az Európai Tanácsra nem 
szoktak ezek a témák felkerülni, várhatóan nem is fognak, esetleg az Oroszággal 
szembeni EU-s szankciók kérdése. Az európai uniós orosz viszony várhatóan 
napirendre kerül majd, de azt nem lehet tudni, hogy milyen szinten, legmagasabb 
szinten vagy csak a miniszteri tanács szintjén. 

A hatodik pont, amiben Magyarország sajnos legkevésbé érintett, a tengerészeti 
ügyek. Magyarország egyike annak az öt uniós tagállamnak, amelynek nincsen tengeri 
kijárata, úgyhogy ezt a napirendi pontot kellő szerénységgel és alázattal szoktuk 
általában követni, és a máltaiak javaslatait általában tartózkodással támogatjuk. 

Itt bezárom a mondanivalómat, és visszaadom a szót képviselő uraknak, elnök 
úrnak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úrnak a részletes tájékoztatást. Most 

képviselőtársaimnak adom meg a szót. Elsőként alelnök úrnak, Bana Tibornak. 
Parancsoljon! 

Kérdések, vélemények, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, alelnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, amit megtett a hozzánk 
eljuttatott háttéranyaghoz. Abban a bizonyos, Miniszterelnökség által készített 
háttéranyagban volt két olyan téma, amellyel kapcsolatban kérdést szeretnék intézni 
önhöz. Az egyik az lenne, miszerint a máltai elnökség kiemelt prioritásként kezeli az 
LMBTI-kisebbségek helyzetét. Azt gondolom - és ennek az álláspontomnak már jó 
néhány alkalommal hangot adtam -, hogy az őshonos kisebbségeknek a megjelenítése 
fontos lenne az európai uniós színtéren, ezért az első kérdésem arra vonatkozna, hogy 
a kormány milyen erőfeszítéseket tud tenni ez ügyben, hiszen fontos lenne, hogy az 
elszakított területeken élő nemzetrészeink érdemben megjelenhessenek ilyen módon 
is, s azt gondolom, hogy ennek a jelentősége Magyarország szempontjából sokszorosan 
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fontosabb, hogy mint az LMBTI - és néha még más betűket is ide szoktak kapcsolni - 
kisebbségek vonatkozásában. 

A másik kérdésem pedig költségvetési jellegű lenne, egészen pontosan a post 
2020 MFF, a 2020 utáni költségvetés tekintetében szeretnék önhöz fordulni. Jelenleg 
hogy látjuk itt a lehetőségeket? Hiszen arról mindannyian tudunk, hogy jelentős 
változások lesznek a költségvetésben, s valószínűleg ez a kohéziós politika további 
visszaszorulása irányába fog hatni, amely egyébként sem működött olyan 
hatékonysággal értékelésem szerint, mint ahogy azt annak idején jelezték, hiszen az a 
szakadék, ami a nyugat-európai és a kelet-közép-európai tagállamok között megvolt, 
érdemben nem változott. Mit lát jelenleg a kormány a 2020 utáni költségvetés 
tekintetében? Éltünk-e konkrét javaslatokkal ebben a vonatkozásban? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Hollik képviselő urat illeti a szó. István, parancsolj! 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. Az előző napirendi pontban is 

fölhívták a figyelmünket arra, hogy milyen gyorsan változik a világ. Ebből is látszik, 
hogy ezek az LMBT-kisebbségek olyan gyorsan bővülnek bizonyos betűkkel, hogy még 
alelnök úr se tudja ezt követni; de ez csak vicc volt. 

Államtitkár úr, néhány gyors kérdésem lenne. Mit várnak a máltai elnökség alatt 
az energiaunióval kapcsolatban? Itt látható, hogy egy egyre markánsabb 
konfliktusmező kezd kialakulni Magyarország és az Európai Unió között. A legújabb, 
novemberi bizottsági javaslatban teljesen egyértelmű, hogy az energiaunió mellett tette 
le a voksát a Bizottság. Az előttünk álló fél évben ezzel kapcsolatban milyen 
konfliktusokat várhatunk, esetleg kötelezettségszegési eljárásokat? 

Ugyanez a kérdés azzal a jogszabállyal kapcsolatban, amit a kormány múlt hét 
kedden nyújtott be az Országgyűlés elé a menekültügyi vagy idegenrendészeti őrizettel 
kapcsolatban, Magyarország biztonságát erősítve. Ezzel kapcsolatban kérdezném: 
fölkerülhet-e ez a napirendre a migrációs kérdésekkel kapcsolatban, és ez ügyben mit 
kell várjunk? 

A harmadik kérdés, hogy már régóta napirenden van, és elég nagy konfliktust 
okoz a kelet- és nyugat-európai országok között a posting, tehát a kiküldetési irányelv 
módosítása. Az elkövetkezendő fél évben, mik most az előrejelzések, hogyan látszik, 
fog-e ebben előrehaladni az Európai Unió, vagy sem? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa István képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, alelnök úr. Én örömmel tapasztalom 

az MSZP részéről hangot adva, hogy úgy tűnik, a kormány egy kicsit irányt váltott az 
uniós politika tekintetében. Lehet, hogy ez most Orbán Viktor ambícióival függ össze, 
aki Európa vezető, hangadó politikusának szerepébe is kíván lépni. Ez nem lenne baj, 
ha egyébként az integráció erősítésének - ami legalábbis címszavakban eddig is 
szerepelt -, az Unió erősítésének a folyamatába illeszkedne be.  

Ami a máltai elnökség célkitűzéseiből kirajzolódik, azok valóban égető kérdések, 
és én azt hiszem, hogy az európai határoknak a megvédése, egyáltalán a 
menekültáradat kiindulási ponton történő, hogy mondjam, segítése, megelőzése, mind 
olyan lépések lehetnek, amik a Magyarországra irányuló nyomást is enyhíthetik.  

Én örülök, hogy államtitkár úr úgy vezette be az energiaunióval kapcsolatos 
gondolatait, mint a magyar érdekekkel összhangban álló célkitűzés. Én is, aki ott 
voltam néhány fordulónál, ezt így látom. Ennek a célja az európai energiabiztonság 
javítása, az európai - nevezzük kereken - 500 milliós piac erejével történő piaci pozíciók 
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javítása, beszerzési pozíciók javítása, hasonló, mint amit mi 2011-ben már 
szorgalmaztuk például az eurókötvények kibocsátásával; odáig jutott az Európai 
Központi Bank, hogy most már vannak eurókötvények. Én hasonlóképpen látom a 
lehetőségeket az energiaunióban, különösen például a biztonsági tartalékkapacitások 
képzése tekintetében, hogy ne tagállami szinten szakadjon rá minden egyes 
tagországra, hanem legalábbis regionálisan ki tudják segíteni egymást a különböző 
rendszerirányító kapacitások.  

Egy részletkérdés van, ez a hatósági árak kivezetése vagy kezelése. Én úgy 
gondolom, ez egy vitapont, aminek a másik vége szerintem nem az, hogy uniós, 
meghatározott hatósági árak lennének, hanem inkább egy szabadpiaci, versenypiaci ár, 
ami egy egész piaci szinten kedvezőbb beszerzési pozíció esetén valószínűleg 
kedvezőbb lehet, mint amit a piaci áraktól teljesen elszakadni nem tudó magyar 
hatósági árak el tudnak érni. Tehát én érzem ezt a feszültséget, hogy most úgy tűnik, 
mintha Magyarország emelni lenne kénytelen az árakat, de valószínűleg nem így van. 
Tehát az elmúlt egy-másfél évben a világpiaci árak, európai beszerzési árak 
alacsonyabb magyar hatósági árat tettek volna lehetővé, most kezdi utolérni a 
beszerzési ár a magyar hatósági árat, és hosszabb távon az egységes piac nyújtotta 
előnyök árcsökkentő hatását, úgy gondolom, hogy nekünk, Magyarországnak érdemes 
kihasználni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a kérdéseket. (Jelzésre:) 

Elnézést, megadom a szót a görög nemzetiségi szószólónak. Parancsoljon! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönöm a szót. Meg szeretném kérdezni államtitkár urat, hogy ezen a máltai 
megbeszélésen, illetve tanácskozáson milyen prioritásokat helyeztek előtérbe a 
tekintetben, hogy a legnagyobb nyomás Európa felé a migrációs kérdés tekintetében 
Görögországot érinti. Úgy érzem én is, hogy Görögország a külső határa Európának. 
Természetesen Magyarország, hazánk rengeteget segített Görögországnak azzal, hogy 
határőröket képezett ki ott és küldött ki, eszközöket küldött ki, de ismerve a dublini 
szerződést, annak az eszköztárát, ezt kívánják-e bővíteni, mert ’13 óta eléggé 
megváltozott a világ, főleg a migránskérdés.  

Aki a nemzetiségi nyelvet beszéli és nézi a görög televíziót, tudja, hogy milyen 
problémákkal küzd Görögország, több mint ötvenezer bevándorlóval, és mekkora 
kulturális nyomás alatt van, persze nem is beszélve arról, hogy mekkorák az 
egészségügyi problémák Görögországon belül a migránsok által hozott, különböző 
fertőző betegségek tekintetében. Én azt kérdezném meg, hogy hazánk, Magyarország 
fölveszi-e a kapcsolatot Görögországgal, hogy mennyiben tud együttműködni akár 
egészségügyi szempontból, vagy további segítséget hogy tud nyújtani, ugyanis a dublini 
szerződés éppen erről beszél, hogy szolidaritást kíván minden európai országtól a 
migránskérdés tekintetében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen szószóló úrnak és képviselőtársaimnak a kérdéseket. 

Államtitkár úr, megadom a szót a válaszadásra. 

Takács Szabolcs Ferenc válasza 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Sorrendben haladnék. Ha megengedik, először Bana Tibor képviselő 
úr, alelnök úr kérdéseire válaszolnék. Valóban a máltai elnökségi tervek között - ha 
nem is prioritások, de a tervek között - szerepel egy olyan konferencia megrendezése, 
amely az LGBT-személyek helyzetéről, jogáról szól. Azt tudni kell, hogy ebben az 
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ominózus kérdésben a jelenlegi máltai kormány az egyik legambiciózusabb, még 
jobban, mint a britek vagy bárki más. Ennek nagyon sok társadalmi és egyéb összetett 
okai vannak. De az is világossá volt, hogy ez nem egy tanácsülés lesz, nem egy olyan, 
ahol minden országnak kötelezően reprezentálnia kell magát magas szinten, hanem 
inkább egy olyan esemény lesz, egy olyan konferencia, ahol megvitatják ennek a 
kérdésnek az összetettségét, szempontjait, tehát azt gondolom, még csak ajánlásokat 
sem nagyon fognak elfogadni, de semmiképpen sem valamiféle kötelező döntéseket. 
Ezt a jogot nyilván nem tudjuk és nem is akarjuk elvenni az adott országtól, hogy ilyen 
konferenciát rendezzen, mindenki saját belátása szerint ezt megteheti.  

Mi egyébként a kérdés kapcsán mindig elmondjuk, hogy úgy gondoljuk, hogy 
Magyarországon a jelenleg hatályos magyar törvények biztosítják az LGBT-személyek 
jogait, annak érvényesülését, és igazából Magyarországon nagyon kirívó eseményekre 
nem is nagyon kerül sor, nem került sor a múltban sem. Persze időnként minden 
országban vannak kisebb feszültségek, de összességében ilyen kritika, mondjuk, 
Magyarországgal szemben semmiképpen nincsen. Tehát mi az egész kérdést a magyar 
kormány részéről inkább lefelé játsszuk, a máltaiak pedig a konferenciájukat majd 
megrendezik.  

Ami a nemzeti kisebbségek kérdését illeti: természetesen sokkal jobban érint és 
érdekel minket, de azt is látnunk kell, hogy az Európai Unió, az egész integráció 
története azt mutatja, hogy ezzel a kérdéssel uniós szinten nem nagyon foglalkoznak, 
hanem inkább az Európa Tanács napirendjére utalják ezt a kérdést. Tehát pro forma 
nincsenek olyan tanácsülések, olyan politikai fórumok, amik a nemzeti kisebbségek 
helyzetével foglalkoznának. Mi úgy gondoljuk, hogy leginkább úgy tudjuk támogatni a 
nemzettársaink helyzetét, ha valóban az európai integráció előnyeit próbáljuk minél 
jobban maximalizálni irányukba, egyrészt ilyen a belső mozgás kérdése: azáltal, hogy 
mondjuk, Magyarország és Szlovákia között nincsenek határok, mert schengeni 
tagállamok vagyunk, nyilvánvalóan ez a kérdés megoldódott alapvetően; ezért is fontos 
egyébként, hogy minden eszközzel küzdünk az ellen, hogy azok az ideiglenes belső 
ellenőrzések, amiket egyébként ismét meghosszabbítottak három hónappal öt belső 
határon - a németek, a svédek, a dánok, az osztrákok, illetve a norvégok -, ne 
állandósuljanak, és a migrációs válság kicsit enyhülésével talán ezek eltűnjenek. Tehát 
ez egy tipikusan olyan kérdés. 

Ezenkívül, amit említettem már önnek és a bizottságnak, a geo-blocking 
kérdése, tehát hogy lehetővé tegyük azt, hogy magyar anyanyelven hozzáférjenek a 
magyar kultúrához, a magyar kultúra minden termékéhez. Természetesen mint 
minden uniós tagállamban elvárható az Unió értékeivel való szintetizálás, tehát a 
nemzeti kisebbségek jogai semmiképpen ne sérüljenek olyan értelemben, hogy ami a 
saját kultúrájuk, hagyományaik megőrzéséhez fűződő lehetőség, azt adminisztratív 
eszközökkel ne nagyon tudják korlátozni.  

Természetesen a helyzet messze nem optimális, de azt gondolom, hogy vannak 
előrelépések, még egy olyan esetben is van előrelépés, mint például Szerbia, amely nem 
egy uniós tagállam, de egy tagjelölt ország, és azzal együtt, hogy nyilvánvalóan a 
vajdasági magyarság helyzete mindig is egy komoly aggály és a figyelem 
középpontjában lesz a magyar kormány számára, a jelenlegi szerb kormánnyal, azt 
gondolom, sikerült olyan részmegállapodásokat kötnünk, amely a vajdasági magyar 
közösség számára is előnyös, reprezentálva vannak az ottani politikai döntésekben, 
tehát ilyen eszközökkel tudunk küzdeni az Európai Unió különböző fórumain. Itt 
nevezetesen, mondjuk, a bővítés kapcsán nyilvánvalóan, amikor Szerbia európai uniós 
integrációjáról van szó, akkor mi mindenképpen elmondjuk és elmondtuk a múltban 
is, hogy a szerbiai nemzeti kisebbség helyzetét megnyugtatóan, fenntartható módon 
kell rendezniük. Úgyhogy erre ezt tudnám mondani, de sajnos uniós fórumok erre 
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nincsenek. Európa tanácsi fórumok vannak, de az Unióban ezt a kérdést nem nagyon 
lehet még napirendre sem tűzetni.  

A másik kérdés a költségvetésre vonatkozott, a kohéziós politika jövőre. A 
költségvetés kapcsán vannak alapkérdések, amik egyelőre még nem dőltek el. Egyrészt 
azt tudjuk, hogy 2020 után egy nagy befizetővel kevesebb lesz, tehát értelemszerűen a 
pénz volumene is kevesebb lesz. A brexit-tárgyalás kapcsán pont az egyik kiemelt téma, 
hogy miközben tárgyalunk számos pontról, ami valamelyik félnek kiemelten fontos, 
addig mi elmondjuk, hogy az Unió 27-ek számára a költségvetési kérdés kardinális. 
Tehát, amikor a britek majd kérnek számukra előnyös dolgokat, akkor nyilvánvalóvá 
kell tenni, hogy a 2020-ig terjedő költségvetési ciklusban a kötelezettséget teljesíteniük 
kell, és egyébként az európai fejlesztési projektek kapcsán az elfogadott operatív 
programok kifutásának az idejéig. Nyilvánvalóan, ha a politikai kommunikációt 
nézzük, akkor a brexitet támogató brit politikusok rendszeresen kijelentik, hogy egy 
fillért sem fizetnek azután, hogy kilépnek, én meg azt mondom, hogy még el se 
kezdtünk tárgyalni, majd várjuk meg a végén, hogy ki mennyit, meddig fizet.  

Az egészet azért mondtam el, mert így nagyon nehéz tervezni, tehát a 2020 utáni 
költségvetést nehéz úgy tervezni, hogy nem látja még senki, hogy pontosan milyen 
összegről van szó. Mindenekelőtt ezt kell tisztázni. S nyilvánvalóan, miután ezt 
tisztáztuk, meg kell nézni, hogy milyen uniós politikák fenntartása indokolt továbbra 
is. Valóban az is egy közhelyszerű és sajnos nyugat-európai politikusok nyilatkozatai 
miatt közhelyszerű dolog, hogy a kohéziót csökkenteni kell, és a hálátlan közép-kelet-
európai országok számára nem kell többet fizetni, merthogy ők sem segítettek például 
a migrációs válság kapcsán. Az egészet egyébként szakmai szinten badarságnak 
mondanám, a politikai kommunikációt ettől el kell választani. De az mindenképpen 
biztató, hogy például annak az uniós biztosnak, akit már említettem, Günther 
Oettingernek, aki januárban megkapta a költségvetési portfóliót, volt egy olyan 
nyilatkozata, hogy szerinte a nettó befizető meg nettó kedvezményezett országok 
kategóriáját is lassan el kellene felejteni, hiszen különböző tanulmányok mutatják, 
hogy például Lengyelországból az ott befektetett német cégek mennyi pénzt tudtak 
kihozni. Egy lengyel tanulmány meg pont azt mutatta be, hogy ez a ráta Ausztria 
esetében 330 százalékos, ami praktikusan azt jelenti, hogy minden egyes befektetett 
osztrák euróból az osztrák cégek 3,3 eurót vittek ki a visegrádi térségből. Ez Hollandia 
esetében 1,2, Németország esetében 1,8 euró, tehát 120 és 180 százalék.  

Tehát azt gondolom, hogy ezekről higgadtan kell beszélni és ezeknek a nyugat-
európai politikusoknak érdemes a saját cégeikkel is konzultálni mielőtt a kohéziós 
politika megszüntetését szorgalmazzák, már csak azért is, mert a kohézió nem egy új 
keletű dolog, az már a hetvenes években volt, és a lényege az, hogy erősítse azt a 
gazdasági-társadalmi konvergenciát, ami megvan a keleti, illetve nyugati tagállamok 
között. Tehát én azt gondolom, hogy lesz kohézió, azt nem tudom, hogy milyen 
kondíciókkal, feltételekkel, de én abban szinte biztos vagyok, hogy a kohéziós politika 
kivezetése, ha egyáltalán megtörténik, az egy fokozatos dolog lesz, és nem a 2020-
2027-es ciklusban fog teljes mértékben meghalni. Itt az Unió általános 
versenyképességét, a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtés feltételeit kell 
megnézni, mi ebben vagyunk érdekeltek. 2018. január elején jelentetné meg elvileg a 
Bizottság azt a javaslatcsomagot, ami a 2020 utáni költségvetésről szólna. Ezt a brexit-
tárgyalások folyamata valóban kicsit lassíthatja.  

Pillanatnyilag itt tartunk, és nyilvánvalóan egyeztetünk a velünk egy csoportban 
lévő közép-európaiakkal és másokkal, van egy V4+4 közösség, ebbe még a szlovénok, 
a horvátok, a bolgárok és románok is beletartoznak, mert azonos érdekeik vannak, mint 
a V4-nek. Tehát van egy bizonyos országcsoport, akik ebben küzdenek. 
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Az energiauniót kérdezte Hollik képviselő úr, illetve Józsa képviselő úr is 
felvetette. Valóban, csak hogy pontosítsam magam: Magyarország az energiaunió 
vízióját tudja támogatni. Nagyon jó lenne, ha lenne egy olyan európai energiastratégia, 
amely valamennyi tagállam számára garantálná egyrészt a források biztonságát, 
másrészt az olcsó energiaárat. Ez a két szempont, ami számunkra fontos. De ahogy 
mondtam, pillanatnyilag nincsenek olyan helyzetben a tagállamok, hogy azonos 
eséllyel tudjanak ebben a kérdésben színt vallani vagy valamiféle politikai döntést 
hozni. Egyrészt azt nagyon rossznak tartjuk, hogy miközben a diverzifikáció egy 
mindenki számára elvileg támogatott célkitűzés, minden olyan eszközt, amit a magyar 
kormány megpróbált az előző években, az Európai Bizottság nem igazán támogatott. 
Egyrészt a Nabucco-vezetéket, ami a Kaszpi-térségből hozta volna a gázt, nem 
minősítette egy olyan stratégiai fontosságú projektnek, hogy támogatta volna, ezért 
magánbefektetők hiányában ez el is halt. Ugyancsak a Déli Áramlat szempontjai 
kapcsán folyamatos kritikákat, kifogásokat fogalmazott meg, míg mondjuk, az Északi 
Áramlat kapcsán ezek a kritikák nem jöttek elő. Tehát itt van kettősmérce-problémánk, 
és nemcsak nekünk, ezzel nagyon nagy problémája van a lengyeleknek is, a 
szlovákoknak is. Tehát azt kell látni, hogy az energiaunió víziója nem tud úgy működni, 
ha nincsenek azonos feltételek. Földrajzilag meg soha nem lesznek azonos feltételek.  

Ami fontos, azt gondolom - és ebben van egy erős országcsoport, amely amellett 
száll síkra, hogy a tagállamok nemzeti hatásköre legyen eldönteni, hogy milyen 
energiát használnak -, az energiamix; mi egyébként például a nukleáris projektünket is 
azért szeretnénk megvalósítani minél előbb, hogy a gázfüggőségünk tovább ne nőjön, 
ezért egy kapacitás-fenntartó projekt lenne a Paks II., de ugyanúgy azt gondoljuk, hogy 
miközben elvileg valóban a szabadpiaci ár tudná szabályozni magát, pillanatnyilag 
pont azt látjuk, hogy egy nagy robbanás lehet, ezért is a március 9-10-ei EIT-n felül 
fogják vizsgálni az energiauniós stratégiát. S ahogy mondtam, a hatósági ár számunka 
nagyobb garanciát nyújt arra, hogy a lakosság, illetve az ipari fogyasztók olcsó 
energiához juthassanak, ami a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a 
versenyképesség szempontjából nemcsak a mi érdekünk, hanem az egész Unió érdeke, 
tehát mi ehhez a kérdéshez így állunk hozzá. 

A menekültügyi eljárással kapcsolatos új törvénycsomag, a kötelező elzárás, 
fogva tartásnak nem nevezném, de mindenekelőtt egy… (Jelzésre:) őrizetbe vétel, 
bocsánat; az Európai Bizottság azt kommunikálta ezzel kapcsolatban, hogy még nem 
látták a magyar jogszabályt, ha minden elemét megismerik, akkor fogják majd ezt 
kommentálni. Mi azt gondoljuk, hogy ez a javaslat is csak ugyanazt a célt szolgálná, 
amit az elején már mondtam a migráció kapcsán: az ellenőrzés, a kontroll. Hiszen a 
hétköznapok azt mutatják, hogy hiába próbálja bármely tagállam a menedékjogot kérő 
személyek ellenőrzését lefolytatni összhangban mindenféle humanitárius és európai 
értékkel, nem tudja, merthogy nincs kivel beszélni, mert eltűnnek. Tehát, ha az 
emberek elmennek, akkor értelemszerűen ki kell alakítani azt a mechanizmust, hogy 
ott maradjanak, nyilvánvalóan nem éheztetve meg a fagyban, hanem megfelelő 
körülmények között. De az, hogy egy kulturált, korrekt eljárást tudjunk lefolytatni, és 
utána dönteni a sorsukról, azt gondolom, mindenkinek ez az érdeke. Tehát mi ezt az 
argumentációt képviseljük az Európai Bizottság irányába is.  

Kiküldetési irányelv - Hollik képviselő úr kérdezte. Ez egy probléma, sok 
szempontból probléma. Egyrészt, ha egy intézményi kérdést nézek - és a magyar 
parlament Európai ügyek bizottság előtt ülve, azt hiszem, ennél adekvátabb helyet nem 
is választhatnék, amikor ezt elmondom -, azt nagyon rossznak tartjuk, hogy a nemzeti 
parlamentek véleményét az Európai Bizottság lesöpri az asztalról, mintha meg se 
történt volna. Itt nem az önök bizottsága, nem a magyar parlament, hanem 11 nemzeti 
parlament indokolt véleményével történt ez meg. Tehát láthatóan van egy törésvonal a 
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nyugat-európai tagállamok között, illetve kelet-közép-európai tagállamok között, az 
érdekek mások, és nyilvánvalóan, ha egy konstruktív vitát akarunk folytatni, akkor a 
nyugat-európai tagállamok szempontjait is érdemes megvizsgálni.  

Amit mi számos alkalommal az Európai Bizottság irányába kifejtettünk, hogy 
azt nem tudjuk elfogadni, hogy az Európai Bizottság valamelyik országcsoport mellé 
áll. Nem ez a dolga. Az Európai Bizottságnak az a dolga, hogy az európai jog 
érvényesülését próbálja folyamatosan ellenőrizni, és efölött egyfajta garantőr szerepet 
betölteni. De azt, hogy beáll egy országcsoport mellé, azt nem tudjuk elfogadni. Mi úgy 
gondoljuk, hogy az érveket teljes körűen meg kell ismerni és meg kell nézni, hogy hol 
van az a konszenzus, amit el tudunk érni. Az európai döntéshozatalnak nagyon fontos 
eleme a konszenzusképzés, és ez nagyon sok esetben ment is. Én úgy gondolom, hogy 
meg kell néznünk majd azt a konkrét javaslatot, ami elő fog jönni, és ez összefüggésben 
van a szociális pillérrel: a szociális sztenderdek létrehozása, a szociális ellátások 
egységesítése. Az Európai Bizottság árpilis-májusra ígérte az úgynevezett fehér könyv 
nyilvánosságára hozatalát. Legutóbb a Bizottság főtitkárhelyettese elmondta egy 
beszélgetésünk során, hogy ők úgy látják, hogy minden tagállam számára lesznek 
használható, előnyös elemek benne. Én azt gondolom, az a reális, hogy valamiféle 
szabályozás majd lesz, de ennek a mértéke meg a mikéntje a jelenlegi tervezet szerint 
számunkra nem elfogadható, tehát mindent meg fogunk tenni a különböző tanácsi 
formációkban, nemcsak a szociális ügyek tanácsában, hanem például a 
versenyképességi tanácsban is.  

Nagyon érdekes, hogy ugyanez az országcsoport, amelyről beszélünk, tehát a mi 
csoportunk, megpróbálta a Versenyképességi Tanács napirendjére tűzetni, tehát arra 
se voltak hajlandóak, hogy versenyképességi szempontból nézzük meg ezt a kérdést, 
mert megint csak lehet, hogy leginkább a nyugat-európai vállalatok meg az ottani 
társadalom számára fontos, hogy a szabályozás fennmaradjon. S vannak szektorok, 
amikben egyértelműen így van, például ilyen a fuvarozás. Elő fog jönni a közúti csomag 
is ennek részeként. Van egy elv, amit Jean-Claude Juncker többször már kifejtett, hogy 
azonos munkáért azonos bért kell fizetni. Egyrészt mi úgy látjuk, hogy ez nincsen 
összhangban két fontos uniós elvvel, ami a lisszaboni szerződés óta megvan a 
döntéshozatalban: az arányosság elve - a kiküldetés az európai munkavállalók 
kevesebb, mint 1 százalékát érinti, 0,7 százaléka; másrészt a szubszidiaritás elve, a 
döntéseket a szociális sztenderd tekintetében nem Brüsszelben kell meghozni, hanem 
a nemzeti parlamentekben s nemzeti kormányok által. Ez egy komoly vita lesz, a 
miniszterelnök úr az évértékelő beszédében erre utalt, tehát ez egy nagy törésvonal 
Nyugat és Kelet között. Mi azt próbáljuk elfogadtatni mindenkivel, hogy az Unió 
egészének a versenyképességét és gazdasági növekedését kell megvizsgálni, amikor ezt 
a kérdést követjük. Ezek komoly vitát fognak generálni az elkövetkező hetekben, ’17 
nagyjából erről fog szólni. 

Józsa képviselő úr említette, hogy vannak konstruktív javaslataink az uniós 
politikában. Én nem tudom, hogy mennyire változott az uniós politikánk, a vitáink 
ugyanúgy megvannak a Bizottsággal, a helyzet változik, néha számunkra kedvező 
irányba, de azt gondolom, hogy számos olyan javaslata van a magyar kormánynak és a 
magyar kormányfőnek, ami előremutató és egy erős, stabil, versenyképes Uniónak a 
jövőjét helyezi előtérbe.  

Belső piaci kérdések. A digitális belső piacot említettük már. A schengeni térség 
zavartalan működése, az európai védelmi kapacitások növelése, ez mind abba az 
irányba hat, hogy mi egy erős Európai Unióban vagyunk érdekeltek, mint ahogy 
érdekeltek vagyunk abban is, hogy az Egyesült Államok újra erős legyen, ahogy ezt az 
elnökük megfogalmazta, meg abban is érdekeltek vagyunk, hogy Nagy-Britannia erős 
legyen, de leginkább abban vagyunk érdekeltek, hogy az Európai Unió legyen erős, 
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tehát azt hiszem, ebbe az irányba kell dolgoznunk. S az uniós tagállamok közötti 
együttműködés is, azt gondolom, ennek fontos eleme; ahogy a válság elejétől kezdve 
Görögországgal igyekeztünk egy konstruktív, jó viszonyt kialakítani, nyilvánvalóan 
Görögország nagyon súlyosan érintett a válságban földrajzi elhelyezkedése miatt, és 
nem is lehet magára hagyni Görögországot, valóban egyrészt kapacitásfejlesztéssel, 
határőrök, rendőrök, határvédő egységek eljuttatásával. Én azt gondolom, hogy a 
belügyminisztériumok között van egy rendszeres információcsere, a görög, illetve a 
magyar Belügyminisztérium között is. A dublini rendeletet kapcsán pedig mi úgy 
gondoljuk - és ebben van különbség a görög és a magyar álláspont között, míg például 
a schengeni belső mozgásban nincs, Magyarország Görögországgal együtt szavazott, 
amikor azt kértük, hogy ne hosszabbítsák a belső ellenőrzést, tehát van egy jó pár olyan 
eleme a migrációs csomagnak, ahol egy platformon vagyunk -, hogy először a külső 
dimenziót hozzuk létre, s ha majd azt látjuk, hogy tudjuk kontrollálni, hogy ki jön be 
Európába, akkor érdemes az új menekültügyi rendszert, a Dublin 4-et majd az új 
realitásokhoz igazítani.  

Zárásképpen egy nem teljesen professzionális, bár nagy komoly szakértőtől 
hallott véleménnyel is szeretném a bizottságot megörvendeztetni, amit a hétvégén 
hallottam egy konferencián, amely abszolút humanitárius szempontból vizsgálta a 
migrációt: demográfusok, migrációkutatók mondták el, hogy az emberiség 
történetében általában a migrációs válságok átlagosan 39 év alatt szoktak lezajlani, s 
egy migráns teljes körű integrációja egy új társadalomba általában 19 évet vesz 
átlagosan igénybe. Ezek nem professzionális, nem az uniós ügyekhez tartozó kérdések, 
de azt gondolom, nagyon érdekes, amikor uniós szinten próbáljuk szabályozni ezt a 
kérdést, akkor érdemes megnéznünk a történelmet és megnézni azt, hogy a 
szakemberek erről hogyan vélekednek. A politikai vitákban is, azt gondolom, jobban 
tudunk előrelépni, ha ezeket komplexitásukban nézzük meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a máltai EU-elnökség 

prioritásairól tartott előadását, illetve a kérdésekre adott válaszát. Munkájukhoz sok 
sikert kívánok. Képviselőtársaimnak pedig köszönöm szépen az aktivitást. 

Az ülés berekesztése 

Szeretném bejelenteni, hogy a következő bizottsági ülésünkre vélhetően jövő 
héten hétfőn kerül sor, melynek a napirendje és az időpontja még egyeztetés alatt áll. 
Az ülést bezárom. 
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