
 

Ikt. sz.: EUB-40/18-2/2017. 

EUB-12/2017. sz. ülés 
(EUB-97/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
2017. május 15-én, hétfőn 10 óra 48 perckor  

az Országház főemelet 66. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381 
számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)  (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 5 

Határozathozatal 5 

Tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről 5 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 6 

Kérdések, vélemények 9 

Takács Szabolcs Ferenc válasza 11 

Az ülés berekesztése 14 

 



3 

Napirendi javaslat 

 

1. Nagykövetjelölt meghallgatása 
Előterjesztő: 
Dr. Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára 
(Zárt ülés!) 
 

2. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdése alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

3. Tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről 
Előterjesztő: 
Takács Szabolcs Ferenc, a Miniszterelnökség államtitkára 

 
  



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Firtl Mátyás (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Csöbör Katalin (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz) 
Hollik István (KDNP) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Juhász László főtanácsadó  
Dr. Tamás Csaba Gergely tanácsadó  
Dr. Puncsák Kornélia, a bizottság munkatársa   
Nyilas Dániel, a bizottság munkatársa 
 
 
 

Meghívott 

Hozzászóló 

Takács Szabolcs Ferenc államtitkár (Miniszterelnökség) 
  



5 

(A bizottság 10 óra 03 perctől 10 óra 47 percig zárt ülést tartott, amelyről 
külön jegyzőkönyv készült.  

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 10 óra 48 perc) 
 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: A következő napirendünk Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat, amit képviselőtársaim T/15381. számon kaptak kézhez.  

A mai ülésünkön a Házszabály 92. § (4) bekezdése alapján egy technikai 
döntést kell hoznunk arról, hogy a részletes vitát a törvényjavaslat mely szerkezeti 
egységeire akarja majd bizottságunk lefolytatni.  

Javaslom, hogy bizottságunk a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-78. §-aira és 
az 1-9. számú mellékletekre jelentkezzen be. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan 
esetlegesen kérdése? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Határozathozatal 

Szavazásra teszem fel. Kérem, akik támogatják a törvényjavaslat egészére való 
bejelentkezésünket, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk. 
Köszönöm szépen. 

Tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről 

Akkor hozzákezdünk a harmadik napirendi ponthoz: tájékoztató a brexit 
aktuális kérdéseiről. (Takács Szabolcs Ferenc megérkezik a terembe és helyet foglal 
a meghívottak részére fenntartott asztalnál.) Jó napot kívánok! Üdvözlöm az 
államtitkár urat, aki sikeresen megérkezett. 

Tisztelt Bizottság! Tehát hozzákezdünk a harmadik napirendi pontunk 
megtárgyalásához: tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről. A napirendi pont 
előterjesztője Takács Szabolcs Ferenc, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért 
felelős államtitkára.  

Tisztelt Bizottság! Egy hajszálon múlott, hogy ebből a napirendi pontból nem 
kettő lett, hanem egy, csak a brexit és nem a frexit aktuális kérdéseiről szól, hiszen a 
francia elnökválasztáson eldőlt, hogy Franciaország szilárd tagja kíván maradni az 
Európai Uniónak, így tehát már nem aktuális esetlegesen a frexitről beszélni. 
Úgyhogy államtitkár úrnak nem lesz dupla portfóliója a közeljövőben, de annál 
fontosabb, hogy a brexit aktuális kérdéseiről megkérdezzük.  

Köszöntöm Takács Szabolcs államtitkár urat, akit legutóbb 2017. április 3-án 
hallgattunk meg Iain Lindsay nagykövet úrral együtt. Azóta az Európai Tanács 
elfogadta a kilépési tárgyalásokkal kapcsolatos politikai iránymutatásokat, az Európai 
Bizottság pedig megküldte a Tanácsnak a kilépés tárgyalási irányelveire vonatkozó 
ajánlásait, tehát vaskos dolgok történtek azóta. Az Általános Ügyek Tanácsa 50. cikk 
alapján tartott ülésein államtitkár úr képviselte és képviseli Magyarországot. Kérem, 
hogy röviden tájékoztassa a bizottságot az azóta történt fejleményekről, mi történt az 
ÁÜT-ben, milyen hírek keringenek az Európai Parlament folyosóján, milyen hírek 
vannak Párizsban, illetve Londonban, mert olyan hírek is elterjedtek, hogy monsieur 
Barnier úr szerette volna, hogy a tárgyalásokat francia nyelven, az Unió egyik 
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hivatalos nyelvén folytassák. Tehát ebből is látszik, hogy nem zökkenőmentes a brexit 
tárgyalása. Mi hallgatjuk majd a fejleményeket és várjuk a beszámolót. Tessék 
parancsolni! 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást a mai ülésre. 
Valóban, ahogyan elnök úr is fogalmazott, április elején, április 3-án volt alkalmunk 
beszámolni a bizottságnak az akkor aktuális fejleményekről a brit kilépési folyamatot 
illetően. Azóta sok minden történt a röpke egy hónap ellenére. Egyrészt valóban 
megszületett a formális notifikációs levél a brit fél részéről Theresa May 
miniszterelnök asszony tollából, és erre, ha nem is válaszul, de nyilván a folyamat 
másik szereplőjének az oldaláról is megszületett egy fontos dokumentum, amikor is 
az állam- és kormányfők április végén egy rendkívüli európai tanácsi ülésen 
elfogadták a politikai iránymutatásokat adó dokumentumot. Ez volt az első olyan 
Európai Tanács-ülés, amit már az 50. cikkely szerint, tehát EU 27-es körben 
folytattak le az állam- és kormányfők, és ezt követően gyakorlatilag ez az a 
dokumentum, ami erős politikai mandátumot ad az Európai Bizottság 
főtárgyalójának, Michel Barnier úrnak, hogy képviselje a 27 tagállam szempontjait a 
tárgyalások során.  

Nagyon fontos, hogy 29-én a Tanács elnöke, Donald Tusk úr is ezt 
hangsúlyosan megerősítette, hogy az Európai Tanács, tehát a miniszterelnökök 
tanácsa folyamatosan politikai kontrollt fog gyakorolni a tárgyalások teljes menetére, 
ez nyilvánvalóan nagyon fontos magyar szempontból, hogy a tárgyalások különböző 
szakaszaiban legmagasabb szinten legyen lehetőségünk arra, hogy értékeljük az 
aktuális helyzetet, illetve adott esetben módosító javaslatokat tegyünk az európai fél 
tárgyalási álláspontjára.  

Azt hiszem, hogy nagyon ritka az a Tanács-ülés, ahol gyakorlatilag érdemi 
politikai vita nélkül fogadták el a dokumentumot, ez most egy ilyen Tanács-ülés volt, 
ez dicséri egyébként az előkészítők munkáját, és ebben nem a szerény személyemre 
gondoltam, hanem egyrészt a miniszterelnöki főtanácsadóknak, a serpáknak több 
körben volt egyeztetése, de a nagykövetek tanácsa és valóban az Általános Ügyek 
Tanácsa is ezt jóváhagyta előzetesen. Tehát egy olyan dokumentumról beszélünk, 
amely figyelembe veszi a 27 tagállam érdekeit, ami jelen állapot szerint legalábbis 
ismert lehet.  

Fontos kijelenteni azt is - és ezt mindenki demonstrálja -, hogy európai 
oldalról a 27-ek egységét meg kell őriznünk végig a tárgyalások folyamán lehetőség 
szerint. Mi is úgy látjuk, hogy ez egy fontos szempont azzal együtt, hogy még nem 
kezdődtek el a tárgyalások, és nem tudjuk, hogy milyen irányokat fog venni, de 
előzetesen azt az értékelést tudjuk adni, hogy gyakorlatilag minden olyan részterület, 
ahol eminens magyar érdek azonosítható be, nagyobb eséllyel tudjuk a 27-es körben 
elfogadtatni a szempontjainkat, mint ha bilaterális alapon tárgyalnánk. Tehát ez egy 
politikai érdek is, és az Unió egységének a megőrzése ebben a témában, azt hiszem, 
valóban fontos, több mint szimbolikus üzenettel bír.  

A dokumentum azt is kimondja, hogy meg kell őriznünk az egységes piac 
integritását, ami számunkra nagyon fontos, ugyanis ez azt jelenti, hogy a négy 
alapszabadságot nem lehet megbontani, és ez nemcsak a brexit-tárgyalások esetében 
érdekes, hanem főleg olyan összefüggésben, hogy a 27-eken belül olyan gondolatok ne 
merüljenek fel, hogy megbontanák a négy szabadság egyensúlyát. Nekünk határozott 
álláspontunk az, hogy az Európai Unió működésének ez a legfontosabb alapelve, a 
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négy szabadságot nem lehet háromra degradálni, mert az gyakorlatilag az egész belső 
piac működését bontaná meg.  

Az Európai Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy a britekkel a jövőbeli 
együttműködésről egyelőre ne tárgyaljunk mindaddig, amíg a jelenleg legfontosabb 
ügyekben nem sikerül egy előzetes megállapodást elérni a britekkel. Ez egyrészt a 
személyek jogai, tehát a szerzett jogok kérdése, a Nagy-Britanniában élő európaiak, 
illetve a különböző tagállamokban élő britek szerzett jogainak a kérdése; ez milyen 
jogokra terjed ki, milyen határidővel, ez egy fontos kérdés.  

Egy másik nagyon fontos kérdés a pénzügyi rendezés kérdése, tehát hogy a brit 
félnek milyen összeget mennyi ideig kell folyósítania az európai közös kasszába.  

Az Európai Bizottság szeretne megállapodni a három kritikus határ kérdéséről 
is. Ezek közül az április 29-ei dokumentum egyet említ, az ír határt, az Észak-
Írország, illetve az Ír Köztársaság közötti határt, ami nyilván történelmi okokból egy 
rendkívül kényes kérdés, és egy tipikusan olyan ügy, ahol azt kell konkludáljuk, hogy 
az Európai Unió egyben egy békeprojekt is volt, hiszen több évtized véres küzdelmére 
tett pontot, és az 1,6 millió északír polgár sorsa, általában az Írországhoz való 
viszonya és a két entitás közötti együttműködés kérdése nyilván kiemelt kérdés. De 
azt hiszem, hogy mindenki részéről megvan a jó szándék, és jelenleg a retorika is, 
hogy ezt rendezzük. 

Van egy másik határkérdés, ami egy kicsit bonyolultabb, a Cipruson található 
brit katonai támaszpont státusza, ami nyilvánvalóan egy amúgy is bonyolult 
összefüggésű országban egy újabb probléma. 

S talán a legbonyolultabb ügy a gibraltári határ kérdése. Itt én most úgy érzem, 
hogy a különböző információk, megnyilvánulások szempontjából ez a 
legbonyolultabb, és itt nagyon rossz a hangnem egyelőre, tehát Spanyolország, illetve 
Nagy-Britannia eléggé merev álláspontot foglal el ebben a kérdésben, tehát a 
későbbiekben ez egy problémás dolog lehet. 

Ezzel együtt azt hiszem, hogy maga a tárgyalások szekvenálása, tehát a 
sorrendisége is egy ütközőpont lehet a brit fél, illetve az Európai Unió között, ugyanis 
az Európai Bizottsággal ellentétben a brit kormány szeretne minél előbb 
párhuzamosan tárgyalni a kilépésről, illetve majd a jövőbeli kapcsolatok kérdéséről. 

Az Európai Bizottság részéről nem túl szerencsés kijelentések hangzanak el e 
tekintetben, van egyfajta fenyegető álláspont és retorika. Az Európai Bizottság elnöke 
nemrég járt Londonban, ahol volt egy vacsorája a brit miniszterelnökkel, amelyet 
követően elég kritikusan fogalmazott a britekkel kapcsolatban. Tudatosan 
szivárogtatott a tárgyalások tartalmáról, még a brit ételek minőségére is tett egy 
dehonesztáló kijelentést, ami önmagában az egész tárgyalás hangulatára, illetve a 
felek mentális állapotára is utal, azt gondolom. 

Ez nem egy szerencsés dolog, azt gondolom, és a brit karakter teljes 
félreértésén alapul. Nem gondoljuk mi magyar részről, hogy az szolgálná a közös célt, 
hogy egy fontos partnerrel szemben ilyen hangnemet üssünk meg. Nyilvánvalóan mi 
az Unió tagjai maradunk, a 27-eknek egy tagállama vagyunk, és a 27-ek szempontjait 
végig mi is képviselni fogjuk, de ez nem jelenti azt, hogy már a tárgyalásokat 
megelőzően tudatosan egy ilyen hangnemet kell felépíteni. Tehát ez szerintünk nem 
fogja segíteni a jövőbeni megállapodás esélyét, illetve a sikerét. 

Az 50. cikkben meghatározott 2 éves tárgyalási szakasz majd 2019. március 29-
én fog lezárulni, és akkor lesz a cut-off date, tehát a kilépés időpontja. Ez 
potenciálisan meghosszabbítható konszenzussal, de erről most egyelőre nem kell 
beszélni, tehát mindenki úgy gondolja, hogy a 2 éves időszakon belül kell elérni a 
megállapodást. Itt ki kell számolni azt is, hogy ezt majd jóvá kell hagynia az Európai 
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Parlamentnek is, tehát gyakorlatilag, praktikusan igazából 1,5 év áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy megállapodjunk a főbb kérdésekben. 

Ugyanakkor a Tanács elnöke részéről, és úgy gondoljuk, ez általában is így van, 
egy sokkal pragmatikusabb, előremutatóbb és higgadtabb kijelentés hangzott el a 
párhuzamos tárgyalások esélyéről. Donald Tusk még az Európai Néppárt máltai 
elnökségének az alkalmával nyilatkozott úgy a sajtónak, hogy ő úgy gondolja, hogy 
2017 őszére, tehát szeptemberre, októberre, novemberre érdemben előre tudunk 
lépni olyan értelemben, hogy lessen beszélni majd a jövőbeli kérdésekről is.  

Van egy nagyon nagy különbség a tekintetben is, hogy az Európai Bizottság, 
illetve a brit fél hogyan látja az állampolgári jogok rendezésének az esélyeit. A britek 
különböző összefüggésekben és szinteken elmondták, hogy szerintük az Európai 
Bizottság egy kicsit túljogászkodja, tudatosan, ezt a kérdést, és ők úgy látják, hogy az 
állampolgári jogok tekintetében esély van egy rendkívül gyors megállapodásra.  

A közelmúltban járt Budapesten a brexit minisztérium vezetője, David Davis 
úr, aki úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag a szavazati jogon kívül ők az európai 
állampolgároknak identikusan ugyanazokat a jogokat fogják biztosítani, mint ami a 
brit állampolgároknak jár, és nyilván érdekükben áll az is, hogy a brit állampolgárok, 
akik zömében dél-európai országokban élnek, ugyanezeket a jogokat megkapják. 
Ezzel szemben a Bizottság részéről egy bonyolultabb jogi tárgyalásra, vitára 
számítanak ebben az ügyben.  

Mi reméljük, hogy valóban sikerül megállapodni, hiszen többek között annak a 
100 ezres nagyságú magyar közösségnek a szempontjait is jobban tudnánk 
érvényesíteni. A legrosszabb nyilván a bizonytalanság állapota, amikor nem tudnak 
közép- vagy hosszú távon tervezni azok az emberek, akik Nagy-Britanniában 
életvitelszerűen élnek vagy tanulnak. Körülbelül 10 ezer magyar diákról is szó van, 
tehát nyilvánvalóan egy jogos igény a magyar állampolgárok részéről, hogy minél 
előbb megtudják, hogy mi a helyzet. Nekünk nyilvánvalóan ők a legfontosabbak, 
ugyanakkor a statisztikák persze azt is mutatják, hogy a magyar közösség a 
számarányukat tekintve európai részről nincs benne az első tízben, akik Nagy-
Britanniában élnek. Tehát közel nem arról van szó, hogy csak a visegrádi térségből 
vagy Kelet-Európából vannak nagy számban Nagy-Britanniában élő emberek. Például 
Spanyolország állampolgárai sokkal nagyobb számban élnek Nagy-Britanniában, 
mint a magyarok. Az ő sorsukról ugyanúgy szó van. 

Ahol bonyolultabb lehet a tárgyalás, az nyilvánvalóan a költségvetés kérdése. 
Tehát itt teljesen ellentétesek az álláspontok, egyelőre. A britek gyakorlatilag azt a 
pozíciót foglalják el, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződésben nincsen 
szó arról, hogy ha valaki ki akar lépni, akkor meddig terjednek a kötelezettségei.  

Tehát valóban, amikor legutóbb a szerződést módosítottuk és elfogadtuk, 
akkor a kilépés mint egy elvi lehetőség meg lett említve, de ennek a részletszabályai 
nincsenek kidolgozva. Ezért mi úgy érezzük, hogy a britek részéről a politikai 
tárgyalások hangulatától is függ az, hogy milyen pozíciót fognak elfoglalni.  

Nyilvánvalóan Magyarországnak az az érdeke - és ez talán egy legitim érdek, ha 
szabad így fogalmazni -, és ezt a britek számára is teljesen világosan nyilvánosságra 
hoztuk, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ha valaki egy pénzügyi ciklus közepén kilép, 
akkor mindenképpen teljesítenie kell a korábban vállalt kötelezettségeit. Tehát a 
2020-ig terjedő időszakban a britek befizetési kötelezettségeitől nem tudunk 
eltekinteni, sőt, van az n+3 szabály, ami az operatív programok végrehajtásának a 
további 3 éves ciklusát vetíti elő. Tehát gyakorlatilag 2023-ig brit pénznek kellene 
befolynia az Unió költségvetésébe. 

Ezen egyidejűleg azt is értjük, hogy a brit kormányok, bármilyen kormányról is 
beszélünk a jelenben vagy a jövőben, nehezen tudják eladni azt a saját 
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választópolgáraiknak, hogy ha egyszer kiléptek, akkor miért kell még fizetniük 6 éven 
keresztül. Tehát itt egy észszerű megállapodásra kell törekednünk. Ahogy a britek 
fogalmaztak, egy kicsit leegyszerűsítve, ők azt mondták, hogy nem azért fognak 
fizetni, mert fizetniük kell, hanem azért, hanem mert fizetni akarnak, ugyanis nem 
érdekük, hogy az Európai Uniót gyengítsék - és azt gondolom, hogy ez egy higgadt, 
pragmatikus hozzáállás -, ugyanakkor szeretnének valamit kérni cserébe, amit a 
választópolgáraik irányába is tudnak közvetíteni. Ez nyilvánvalóan egy átfogó és mély 
szabadkereskedelmi megállapodásnak a ténye lenne, ami nyilvánvalóan nem lehet 
ugyanaz, mint a belső piacon történő brit kereskedelem. Egyébként ez nekünk is 
érdekünk, hogy egy minél szélesebb és átfogóbb kereskedelmi megállapodást tudjunk 
a britekkel kötni. 

Nyilván fontos terület még a biztonsági együttműködés területe, hiszen a 
biztonsági kérdés, Európában nyilvánvalóan mindenhol, a polgárok számára egy 
kiemelt kérdés, és ebben a britekkel való együttműködés Európának érdeke kell, hogy 
legyen. Tehát itt tartunk most. 

A Tanács részéről a tárgyalási irányelveket el kell fogadni az EiT-t követő 4 
héten belül. Erre várhatóan jövő héten hétfőn, május 22-én fog sor kerülni. Azt látjuk, 
hogy ebben a dokumentumban is megjelennek a magyar szempontok. Mi egyébként 
nem lennénk ellenére a párhuzamos tárgyalásoknak, de az Unió egysége 
pillanatnyilag fontosabb nekünk. Tehát azt gondoljuk, hogy induljanak el a 
tárgyalások, próbáljunk valamilyen konstruktív, pragmatikus légkört kialakítani, és 
ha úgy látjuk, hogy ősszel el lehet kezdeni tárgyalni a jövőről, akkor magyar részről ez 
ellen nem lenne kifogásunk. Tehát eljárásilag úgy néz ki a dolog, hogy elfogadjuk az 
irányelveket, és megvárjuk a június 8-ai brit választások eredményét, hiszen közben 
volt egy fontos belpolitikai fejlemény.  

Április 18-án Theresa May előrehozott választásokat jelentett be, amit mi 
magyar részről olyan értelemben indokoltnak és jónak tartunk, hogy egy erős 
legitimációja kell hogy legyen ennek a kormánynak, hiszen ő egy lemondott 
kormányfő helyére lépett be választások nélkül. Tehát ha erős mandátummal akar 
rendelkezni az elkövetkező 5 évre, akkor választásokat célszerű megrendezni és 
azokat nyilván meg is nyerni. Erre a Tory Pártnak nagy esélye van, a legutóbbi 
közvélemény-kutatások szerint elég magas a támogatottsága. Tehát június 8-án 
várhatóan egy erős tory-kormány fog hatalomra lépni és megkezdődnek a 
tárgyalások.  

Addig mi magyar részéről ezt természetesen figyelemmel kísérjük. Működik 
egy brexit munkacsoport a kormányon belül, ezt az államtitkárságomnak van 
szerencséje koordinálni, ahol gyakorlatilag rendkívüli intenzitással, heti szinten, sőt, 
még intenzívebben a magyar érintett tárcákkal és szereplőkkel áttekintjük, hogy 
éppen hogyan állunk. A nagykövetek tanácsa, a COREPER szintén tartott már több 
50. cikkelyes találkozót, úgyhogy mindenki felkészült a tárgyalások kezdésére.  

Azt gondolom, ez június 8-át követően hamar megindulhat, és nyilván a nyári 
szünetet is figyelembe véve remélhetőleg őszre már egy olyan állapotba jutunk, hogy 
legalább egy kardinális kérdésben megállapodást tudunk elérni a britekkel.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a részletes beszámolóját. Én elég 

sok kérdést összeírtam, de a beszámolójában sokra választ is kaptam. (Jelzésre:) 
Megadom a szót Bana alelnök úrnak. 

Kérdések, vélemények  

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Én is köszönöm a részletes és korrekt 
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beszámolót. Hasonlóan érzek én is, mint elnök úr, hiszen több dologra rákérdeztem 
volna, de államtitkár úr valóban belement a részletekbe, és a tárgyalások 
aktualitásairól, azok állásáról tájékoztatta a bizottságot és kedves vendégeinket. 
Ugyanazokat a köröket meg nem szeretném megfutni, amiket már korábban, hiszen e 
témában több alkalommal, nemcsak a múltkori nagyköveti meghallgatás során, 
hanem korábban is volt már lehetőségünk egymással eszmét cserélni, és akkor 
aláhúztam, hogy a Jobbik a magyar érdekek szempontjából mit tartana a 
legfontosabbnak. Államtitkár úr most is utalt arra, hogy a tárgyalások menete milyen 
módon zajlik, és azt gondolom, hogy ez összességében hazánk szempontjából el is 
fogadható.  

Én inkább onnan közelíteném meg talán - bár talán erről is volt szó, de mégis, 
ha egy-két mondatot erről a részéről még tudna mondani nekünk -, hogy mire 
számíthatunk a tárgyalások végén. Nyilván egyikünk sem jós, de abból a szempontból 
kérdezem ezt, hogy mennyire sikerül egy kölcsönösen előnyös tárgyalási 
végeredményt összehozni, mert érzékelhető azért az az Európai Unió vezetői részéről, 
hogy inkább megleckéztetni szeretnék a briteket, akik pedig értelemszerűen a saját 
érdekeiket próbálják a legmesszebbmenőkig érvényesíteni. Tehát hogy látja 
államtitkár úr, ebből mennyire tud majd kijönni egy olyan végeredmény, ami 
nagyjából mindkét fél számára előnyös lehet, és egyáltalán nem mellékesen 
Magyarország szempontjából is a lehető legjobb eredménnyel zárulhat? Mert a 
Jobbik azt is egyértelművé tette már több alkalommal, hogy természetesen mi is azt 
gondoljuk, hogy egyfelől tiszteletben tartjuk a britek döntését, de másik oldalról azt 
nagyon sajnáljuk, hogy egy olyan országot veszítünk, amely több fontos kérdésben 
partnerünk volt az Európai Unión belül, akár a nemzetállamok szerepének erősítése, 
a tagállami parlamentek lehetőségeinek, mozgásterének növelése vonatkozásában és 
egyéb ügyekben. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont. 

S akkor még egy dolog, amit már a múltkor is megkérdeztem, de esetleg erről 
még röviden, ha a kimerítő beszámolóhoz kapcsolódóan tudna mondani valamit: a 
jövőt illetően Skócia helyzetét és az egyéb mozgásokat, nem az, hogy hogyan látja, 
mert nyilván akkor itt megint jósolni kellene, de mire számíthatunk vagy önnek mi a 
személyes véleménye, ha már a frexit szóba került, ami végül nem valósult meg, akkor 
másik oldalról esetleg van-e olyan forgatókönyv, hogy valaki aztán majd egy esetleges 
népszavazást követően iksz éven belül mégis a Közösség tagja lesz, ha a 
függetlenséget el tudják érni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Több kérdést nem látok. Egy rövid kérdést engedjen meg, államtitkár 

úr. Korábbi ülésünkön még tavaly szeptemberben körüljártuk a brexit anyagi 
hátterét, pontosabban a brexit lehetséges gazdasági következményeit vettük számba. 
Bennünket természetesen elsősorban Magyarország szempontjából érdekel, tudniillik 
az Egyesült Királyság kilépésével egy 10 milliárd eurós éves lyuk keletkezik az EU 
büdzséjén, ami egy tetemes összeg, és felvázoltuk azokat a forgatókönyveket, hogy ki 
fizeti meg; nyilván ez alku kérdése.  

De ez a hiány is rávilágít arra, hogy minden a pénzen fog múlni, mert a közös 
piac fontos, illetve a személyek szerzett jogai is fontosak. A régi rómaiak úgy 
mondták, hogy do ut des, hoci nesze, tehát ez is benne van az alkuban, és ahogy 
olvastam legutóbb a brit miniszterelnök asszony határozott elképzeléseit, sok-sok 
kérőjelet vetett fel bennem, hogy mennyiben hajlandók a britek ezt finanszírozni, ami 
minden tagállamot, így Magyarországot is érint. Miként látja államtitkár úr a brexit 
várható gazdasági hatásait? Természetesen csak pár mondatban kérnék szépen erre 
választ. Visszaadom a szót államtitkár úrnak. Tessék parancsolni!  
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Takács Szabolcs Ferenc válasza 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen, elnök úr, képviselő urak, a kérdéseket. Kezdeném azzal, hogy mire számítunk, 
a jövőben mi lesz. Mindenekelőtt azt abszurdnak tartjuk, hogy bárki is meg akarná 
leckéztetni Nagy-Britanniát csak azért, mert kilépett az Unióból. Mi annak idején a 
népszavazást megelőző napokban egy miniszterelnöki szintű nyilatkozatot 
jelentettünk meg az egyik jelentős brit napilapban, ahol úgy fogalmaztunk - nem 
pontosan fogom idézni, elnézést, de a hangulata ez volt -, hogy a döntés az önöké, de 
szeretném, ha tudnák, hogy Magyarország büszke arra, hogy Nagy-Britanniával 
együtt az Európai Unió tagja lehet. Ez mindent elmondott a magyar álláspontról. 
Tehát mi annak örültünk volna, ha az Unió tagjai maradnának, ugyanakkor 
kénytelenek vagyunk elfogadni a döntésüket, és valahol mi meg is értjük a 
döntésüket.  

Ahelyett, hogy mi a briteket leckéztetni akarnánk, ami mondjuk, Magyarország 
esetében eléggé abszurd is lenne, azt hiszem, de bárki részéről az, azon kell 
elgondolkozni, hogy egy ilyen jelentős ország választóinak a többsége miért döntött 
úgy, hogy inkább lépjenek ki az Európai Unióból. Nyilván erre egy összetett választ 
kaphatunk majd egyszer, ha lesz egy higgadt, objektív értékelés, ebben sok minden 
benne lehet, leginkább arra szoktak hivatkozni, hogy a túlságosan nagy mennyiségű 
uniós állampolgár beáramlása a brit munkaerőpiacra okozta ezt a hangulatot, ami 
részben nyilván benne lehet, de ez egyébként ott regionálisan is változik, az adott 
társadalmi rétegeknek más volt a megközelítése, a különböző országrészeknek más 
volt a megközelítése. Azt is látjuk, hogy a nagyvárosok lakossága inkább bent maradt 
volna, a kisvárosok lakossága, a vidékiek inkább kiléptek volna, de ez sem volt 
teljesen egységes. S egyre inkább jönnek elő azok az elemzések, hogy a brit gazdaság 
különböző szektorai nem is tudnának meglenni az uniós munkavállalók nélkül. Tehát 
fals az az értékelés, ha azt mondjuk, hogy csak azért léptek ki.  

Azt lehet érzékelni, hogy nyilvánvalóan úgy érezték, hogy a brit kormánynak, 
tehát az általuk megválasztott, legitim brit kormánynak igazából nagyon kevés az 
esélye arra, hogy befolyásolja az Unióban zajló folyamatokat, tehát a kontroll hiánya. 
Tudom, hogy nem ennek a megbeszélésnek a témája, és nem is akarok ebbe az 
irányba elmenni, de nekünk például a migráció kapcsán az a legnagyobb problémánk, 
hogy az Unió nincs abban a helyzetben, hogy kontrollálja az egész folyamatot. Tehát 
itt a kontrollon van a hangsúly, és nem a tartalmon meg hogy milyen ügyben 
beszélünk. 

A kontrollról már át tudunk menni a nemzeti parlamentek szerepére, amit a 
képviselő úr is említett. Ez egy régóta napirenden lévő brit probléma volt, és mi 
évekkel ezelőtt is már mindig a britek mellett álltunk ebben az ügyben, tehát valóban 
a nemzeti parlamentek szerepének az erősítése az uniós döntéshozatali 
folyamatokban, bürokráciacsökkentés, dereguláció, nemzeti szuverenitás kérdése; 
egy nagy és erős támogatót fogunk veszíteni, magyar szempontból már csak ezért is 
rossz, hogy kiléptek a britek. 

De ezzel együtt azt hiszem, hogy változtatni kellene ezen a hangulaton, és a 
sajnálkozás meg az önsajnálat hangulatát át kéne váltani egy sokkal pozitívabb 
gondolkodásra és kommunikációra, amit a britek el is kezdtek a maguk részéről. 
Tehát, amikor azt mondják, hogy a globális Nagy-Britanniát újraépítik, akkor azért 
vannak olyan történelmi hagyatékaik, amikre alapozva ezt joggal tudják mondani, 
hiszen a globális politikába és gazdaságba beépült országról van szó, ráadásul a nagy 
nemzetközi szervezetek egyik fő döntéshozója, beleértve például az ENSZ Biztonsági 
Tanácsát, de gyakorlatilag Patagóniától Északkelet-Ázsiáig minden országban vannak 
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gazdasági érdekeik, és ezeket meg is tudják védeni. Tehát ilyen értelemben Nagy-
Britannia egy globális hatalom, mindig is az volt, függetlenül attól, hogy az Unió tagja 
volt négy évtizeden keresztül vagy sem.  

Tehát amire én számítok, az az, hogy a britek elindulnak egy erős globális 
gazdasági együttműködés irányába. Éppen tegnap nyilatkozta Philip Hammond 
miniszter úr Pekingben, hogy Kínával teljesen új minőségre kívánják helyezni a 
kapcsolataikat. Ugyanazon a találkozón van egyébként jelenleg a magyar 
miniszterelnök is. Mi is hasonlóan gondolkozunk és nyilatkozunk a kínai 
kapcsolatokat illetően.  

Tehát a mi tiszteletteljes javaslatunk az Unió irányába majd az lesz, hogy az 
Európai Uniónak is minél több szabadkereskedelmi megállapodást kell kötnie a világ 
gazdasági erőközpontjaival, ha valóban vissza akarja szerezni azt a globális 
versenyképességét, amit az utóbbi tíz évben a válság miatt elveszített. Itt sok ország 
szóba kerülhet, és nyilván nem Kína lesz az első ország, amelyikkel 
szabadkereskedelmi megállapodást lehet kötni, de más északkelet-ázsiai országokkal, 
délkelet-ázsiai országokkal is. Én azt gondolom, lehet, hogy eljön majd egyszer az idő 
arra is, amikor újra elő lehet venni, hogy az Egyesült Államok és Európa között kell-e, 
és ha kell, akkor milyen minőségű megállapodást kötni a kereskedelmet illetően. 

És itt jön be az a kép, amire én a jövőben gondolok a briteket illetően, hogy az 
összes ország közül talán Nagy-Britannia lesz az, amelyikkel a legambiciózusabb 
megállapodást tudjuk majd kötni, hiszen jelenleg a britek exportjának 55, 
importjának 44 százaléka az Unióval kötődik. Tehát egy olyan erős 
kapcsolatrendszerről van szó, amit nem lehet csak úgy kiváltani, meg nem is célszerű 
kiváltani. Sőt, a jövőben, azt gondolom, nem is lehet kiváltani.  

Tehát én azt prognosztizálom, hogy majd hogy ha a füst, meg a por elszáll és 
kicsit letisztul a kép, akkor lehet majd higgadtan beszélni arról, hogy milyen 
területeken vagy milyen megállapodásokat kössünk. Abban sem vagyok teljesen 
biztos, hogy London pénzügyi központját, azt a státuszt, amit a londoni City most 
nyújt, egy az egyben át lehet-e hozni Európába vagy sem. Ez függ a pénzügyi 
szereplők szándékaitól. Vannak olyan nagy amerikai bankok, amelyek már részben 
áthelyezték a tevékenységüket, de hogy teljes egészében nem fognak kivonulni 
Londonból, az szinte biztos.  

Tehát azt kell látnunk, hogy két olyan entitásról lesz szó a jövőben is, amelyek 
önállóan olyan nagyon erős pozíciókkal bírnak, és ezeket a pozíciókat pozitív 
energiává kell fordítani, és nem elválasztani Nagy-Britanniát az európai kontinenstől; 
földrajzilag amúgy sem lehet.  

És ebben a tekintetben fontos az a mondat, amit Theresa May megfogalmazott 
az 50. cikkelyes levelében, hogy egy nagyon mély és különleges együttműködésre 
gondolnak a jövőben az Európai Unióval. Tehát ez a hangulata mindenképpen 
megvan. Azt nyilván nehéz megjósolni, hogy a jövőben lesz-e még olyan tagállam, 
ahol elgondolkoznak a kilépésről. Ez attól is függ, hogy az Unióban végbe tud-e menni 
az a reformfolyamat, amit sokan szeretnének.  

Én a magam részéről személyes véleményként fogalmazom meg azt, hogy én 
azt hiszem, hogy ha valaki potenciálisan képes arra, hogy a jelenlegi globális 
gazdaságban önállóan is a felszínen maradjon, az kizárólag az Egyesült Királyság. 
Tehát más tagállam, még a legerősebb Németország sem gondolom, hogy önállóan 
képes lenne ugyanazt a pozíciót megőrizni, mint az Unió tagjaként. Van egy földrajzi 
determináció is, egy szigetországról van szó. Németország Európa közepén 
helyezkedik el, és annak mindig is a mértani közepén akar lenni szerintem a jövőben, 
tehát én nem tartok attól, de nagyon komoly viták előtt állunk az Unió működését 
illetően. Majd a jövő meghatározza azt, hogy mit tudunk ebben elérni.  
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A gazdasági hatások, amikre az elnök úr kérdezett rá. Valóban egy komoly 
veszély az, hogy az Unió költségvetésének 12-15 százaléka majd el fog tűnni, és 
politikai döntés függvénye az, hogy ezt a vákuumot bárki szeretné-e kipótolni, vagy 
majd arra kell felkészülnünk, hogy egy kisebb tortából kell a szeleteket elosztanunk. 
Ez is egy opció, de akkor ezzel kell együtt élnünk. Ez is inkább azt erősíti, amit az 
imént mondtam, hogy az Uniónak nem befelé kell fordulnia, hanem inkább 
nyitottnak kell lennie. 

És itt még egy olyan témát említenék, ami magyar szempontból mindig is 
kritikus volt, és ebben is támogattak minket a britek, mert egy racionális 
gondolkodású tagállamról volt szó, legyen szó fiskális politikáról vagy 
biztonságpolitikáról. A nyugat-balkáni régió helyzetét előbb-utóbb tisztáznia kell 
Európának, hogy ott mi lesz, mert az jelentős mértékben gyengítheti Európát 
biztonsági szempontból, meg gazdasági szempontból is. Sokkal többe fog kerülni 
annak a régiónak a stabilitása, ha nem tudjuk megfogni most ezeket a folyamatokat, 
és nem biztos, hogy erre egyébként már olyan nagyon nagy esélyünk van a jelen 
állapot szerint is.  

Tehát egy erős gazdasági partnert fogunk elveszíteni, de épp ezért kellene egy 
pragmatikus és progresszív hangulatú kilépési tárgyalási folyamatot végigvinni velük, 
hogy utána esélyünk legyen arra, hogy az európai érdekek szem előtt tartásával egy 
korrekt megállapodást kössünk majd a britekkel. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úr részletes beszámolóját, a 

kérdésekre adott válaszait. Ebből is látszik, hogy Magyarországnak, mint az Unió 
egyik tagjának, ott kell lennie a tárgyalásokon.  

A legelején mondtuk, hogy majd meglátjuk, a végén mi lesz. Addig a nemzeti 
érdekeket természetesen kitartóan figyelembe véve, de mégiscsak van egy összuniós 
érdek. Úgy hiszem, a miniszterelnök úr a római szerződés 60. évfordulóján tartott 
ünnepségen ezt a kézjegyével is ellátta, hogy mivel az egységes Európához tartozunk, 
ez sok mindenben köt bennünket. Ugyanakkor úgy érzem, hogy amíg az utolsó szó 
nem hangzik el, addig számtalan lehetőségünk van annak kapcsán - éppen az 
államtitkár úrnak az ÁÜT-ben végzett munkájával is -, hogy a magyar érdekeket 
megjelenítsük, és a végső dokumentumban ott legyenek a többi európai uniós 
tagország nemzeti érdekei is. Izgalmas időszak elé nézünk.  

Nyilván a bizottságunk majd ismét szeretné meghallgatni Iain Lindsay 
nagykövet urat arról, hogyan is látja ő a tárgyalásokat, mint a brit kormány 
képviselője. Reméljük, hogy monsieur Barnier is eljut majd hozzánk és meg tudjuk 
hallgatni a tárgyalásokról. (Firtl Mátyás: Franciául!) Franciául, természetesen! 
Felkészülünk.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
következő ülésére 2017. május 23-án, tehát jövő héten, nem hétfőn, hanem kedden 
kerül sor, 12 óra 30 perctől itt, a főemelet 66. számú termében. Szoktuk mondani, 
hogy ha kedd, akkor Belgium - ez egy régi filmcím. Csak jelzem képviselőtársaimnak, 
hogy a visegrádi négyek együttműködése keretében delegációnk Pozsonyba utazik 
még vasárnap, és kedden reggel jövünk haza, úgyhogy egyből beesünk a bizottság 
ülésére.  

Négy napirendi pontot fogunk megtárgyalni: nagykövetjelölt meghallgatása; a 
kiküldetésről szóló tanácsi irányelv módosítása; a központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le; végül tájékoztatót hallgatunk meg a 
2020 stratégiát végrehajtó 2017. évi nemzeti reformprogramról és a 2017. évi 
konvergenciaprogramról, valamint a programokra vonatkozó országspecifikus 
ajánlástervezetről. 
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Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a megjelenést, a bizottsági ülést bezárom. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária 


