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Napirendi javaslat 

 

1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - A Közös Európai Menekültügyi Rendszer reformja  
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete egy harmadik országbeli 
állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 
(átdolgozás) [COM (2016) 270; 2016/0133 (COD)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nemzetközi védelmet 
kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (átdolgozás) 
[COM (2016) 465; 2016/0222 (COD)]  
c) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmadik országbeli 
állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító 
jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, 
továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25 i 2003/109/EK 
tanácsi irányelv módosításáról [COM (2016) 466; 2016/0223 (COD)]  
d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli nemzetközi 
védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről [COM (2016) 467; 2016/0224 (COD)] 
e) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós áttelepítési keret 
létrehozásáról és az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról [COM (2016) 468; 2016/0225 (COD)]  
(Zárt ülés!)  
(A bizottság állásfoglalásának kialakítása a HHSZ 140. § (5) bekezdése alapján) 
Előterjesztő:  
Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára 

2. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Bizottság által vállalkozásokhoz 
és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó 
területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás 
megállapításáról [COM (2017) 257; 2017/0087 (COD)]  
(Tájékoztató a javaslatról)  
Előterjesztő:  
Kecsmár Krisztián, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 

3. a) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az 
... rendelettel [ESC-rendelet] bevezetett európai szolgáltatási e-kártya jogi és 
működési keretéről [COM (2016) 823; 2016/0402 (COD)]  
b) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
európai szolgáltatási e-kártya és a kapcsolódó adminisztratív eszközök 
bevezetéséről [COM (2016) 824; 2016/0403 (COD)]  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről)  
Előterjesztő:  
Kecsmár Krisztián, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 

4. Tájékoztató a szociális jogok európai pilléréhez kapcsolódó 
kezdeményezésekről  
a) Az Európai Bizottság közleménye a szociális jogok európai pillérének 
létrehozásáról [COM (2017) 250]  
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b) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szülők és a gondozók 
vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, 
valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről [COM 
(2017) 253; 2017/0085 (COD)]  
Előterjesztő:  
Dr. Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője 
Takács Szabolcs Ferenc, a Miniszterelnökség államtitkára 
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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  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Firtl Mátyás (KDNP)  
Hollik István (KDNP)  
Dr. Józsa István (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Gyopáros Alpár (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Tukacs István (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

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

Meghívottak 

Hozzászólók 

Kecsmár Krisztián államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Zupkó Gábor képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete) 
Takács Szabolcs Ferenc államtitkár (Miniszterelnökség)   
 

Megjelent 

Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
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(A bizottság 10 óra 04 perckor megkezdett zárt ülésének - melyről  
külön jegyzőkönyv készült - folytatása.  

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 22 perc.) 

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Bizottság által 
vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső 
piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre 
vonatkozó feltételek és eljárás megállapításáról [COM (2017) 257; 
2017/0087 (COD)]  
(Tájékoztató a javaslatról) 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: A 2. napirendi pont következik. (Kecsmár Krisztián és munkatársai 
belépnek az ülésterembe.) Üdvözöljük államtitkár urat és munkatársait. 
Hozzákezdünk sebtiben a 2. napirendi pont megtárgyalásához. Kérem, tessenek 
helyet foglalni. Nyílt üléssel folytatjuk bizottsági munkánkat.  

A 2. napirendi pont címe: „Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
Bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal 
és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és 
eljárás megállapításáról [COM (2017) 257; 2017/0087 (COD)].” Egy rövid 
tájékoztatót szeretnénk hallani a javaslatról. Köszöntöm Kecsmár Krisztián urat, az 
Igazságügyi Minisztérium államtitkárát és munkatársait. 

Tisztelt Bizottság! Egy kifejezetten friss javaslat szerepel most a 
napirendünkön, hiszen az Európai Bizottság 2017. május 2-án az egységes piaci 
végrehajtási csomag részeként mutatta be az úgynevezett SMIT-rendelet tervezetét, 
ez a Single Market Information Tool, amely az informális nevét tehát az angol nyelvű 
elnevezésről kapta. Képviselőtársaim a tárca által küldött háttéranyagokat 
megkapták, reméljük, el is olvasták, tanulmányozták. Államtitkár úrtól a javaslat 
lényegi elemeiről, valamint a kormány álláspontjáról kérnénk egy rövid tájékoztatót. 
Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

Kecsmár Krisztián tájékoztatója 

KECSMÁR KRISZTIÁN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nagyon 
szépen köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Nagyon szépen 
köszönöm a lehetőséget, hogy ismét itt, az Európai ügyek bizottsága előtt 
ismertethetjük az álláspontunkat a különböző uniós ügyek kapcsán. Nem szeretnék 
nagyon sokat beszélni, mert tudom, hogy az utánam következőknek is feszes 
programjuk van.  

A SMIT lényege, amit elnök úr is nagyon jól felvázolt. Ez egy 2017. május 2-ai 
bizottsági javaslat. Ha egy mondatba foglalnám az esszenciáját: a Bizottság bizonyos 
feltételek fennállása mellett a piaci szereplőktől információt kérhet, és amennyiben 
ilyen információt kér, szükségesnek látja, hogy ilyen információt kapjon, akkor be is 
tudja tartatni azt, hogy ezt az információt megkapja. Ez egy mondatban a javaslat 
lényege.  

Ez egy belső piaci eszköz lenne, ahogy mondtam, bizonyos feltételek fennállása 
mellett. Alapvetően ez egy utolsó, tehát last resort solution lenne, amennyiben más, 
kicsit kevésbé karakán fellépés mellett ezekhez az információkhoz nem jutna hozzá, 
vagy nem kap teljes képet a piac működéséről. 

Az első lépcső az lenne, hogy amennyiben a belső piacon akadályok, zavarok 
állnak fenn, akkor a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat és indít is. 
Amennyiben úgy érzékeli a Bizottság, hogy bizonyos piaci mechanizmusok, 
rendszerek nem úgy működnek, ahogy kellene, akkor ott van a jogalkotási lehetősége, 



7 

ezért áll elő javaslatokkal a Bizottság, illetve ez lenne az úgynevezett harmadik lépcső, 
hogy ha úgy érzi a Bizottság, hogy bizonyos esetekben az egységes belső piacon olyan 
súlyos zavarok állnak fenn, amelyek veszélybe sodorják valamely uniós politika 
végrehajtását, akkor nyúlhatna ehhez az eszközhöz.  

Nyilván nagyon sok kérdés merül föl, amikor hallja az ember a Bizottságnak 
ezt a javaslatát. A legfontosabb kiemelni, hogy a Bizottságnak már vannak hasonló 
jogosítványai más területeken, ilyen a versenyjog, a kereskedelempolitika, illetve a 
pénzügyi szervezetek felügyeletének is van hasonló jogköre. Tehát látjuk, hogy 
alapvetően nem teljesen ördögtől való ez a gondolat. Ugyanakkor azt is látni kell, 
hogy mondjuk, míg bizonyos politikák eléréséhez tényleg szükséges egy ilyen eszköz, 
nem biztos, hogy mondjuk, a belső piaci akadályok ilyen általános, megfoghatatlan, 
súlyos zavarok. Számunkra kicsit megfoghatatlan, hogy mire alapoz a Bizottság egy 
ilyen információkérést. 

A másik kérdés az, hogy ezt mivel tudná a Bizottság betartatni, és akkor egy 
szankcionálási jogkör is fennállna, ami az érintett vállalkozások árbevételeinek az 5 
százalékát is elérheti végső soron, tehát alapvetően súlyos szankciókról van szó 
ismételten. Ez nem meglepő, egy ilyen információkérési kötelezettség betartatásához 
alapvetően kellenek szankciók. A lényeg számunkra továbbra is az, hogy mennyire 
szükséges egy információgyűjtés a Bizottság munkájához.  

Itt egy nagyon friss javaslatról van szó. Kormányzati álláspont még nincsen, 
viszont az IM álláspontja mindenféleképpen az, hogy ezt mi nem tartjuk 
szükségesnek alapvetően, arányosnak sem, és felmerülhetnek technikai problémák is. 

Itt elsősorban gondolunk az adatkezelésre, tehát, hogy ilyen bizalmas és 
érzékeny adatok kerülhetnek a Bizottság birtokába. Nyilván csak megfelelően kell 
tudni kezelni. Nem mondjuk azt, hogy erre a Bizottság nem alkalmas, mert nyilván 
már van ilyen adatkezelés, de nem tudni, hogy akkor melyik szervezeti egység 
csinálná ezt, hogyan kérné ki az információkat, tehát itt egy csomó olyan kérdés van, 
aminek a megválaszolása még nyitva maradt. Alapvetően itt a hatáskörök és a 
szükségesség-arányosság kérdésében látnánk számunkra egy aggályt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr beszámolóját. Ez valóban egy friss 

csomag, és bizottságunk azonnal reagál erre az európai bizottsági javaslatra. 
Megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Bana Tibor alelnök úr! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a rövid kiegészítést, amit 
megtett a hozzánk eljuttatott háttéranyagokhoz. Csak egyetlen rövid kérdésem lenne. 
Említette, hogy Magyarország álláspontja most van kialakítás alatt. De a többi 
tagállam részéről már tudni-e valamit? Nyilván friss javaslatról lévén szó, még lehet, 
hogy mindenhonnan nem ismerünk érdemi információkat, de arról lehet-e már 
valamit látni, lehet-e azt érzékelni, hogy az egyes tagállamok, tehát mondjuk, az 
úgymond régi tagállamok, centrumországok - ha lehet így fogalmazni -, és az 
úgynevezett perifériaországok, a később csatlakozott tagállamok oldaláról van-e 
eltérés a hozzáállásban vagy esetleg más törésvonalban? Tehát összességében ez 
lenne a kérdésem, hogy mi tapasztalható a tagországok részéről a rendelettervezet 
ügyében. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Hollik képviselő úré a szó.  
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HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm. Ha jól értem, az egységes piac 
szabályainak a betartatása okán gondolkodik egy ilyen szabályozáson a Bizottság. 
Nekem az lenne a kérdésem, hogy nyilvánvalóan egy ilyen eszközt rendszer szintű 
probléma esetén használnának, és nekem nem tűnik logikusnak, ha mondjuk, egy 
ország ellen kötelezettségszegési eljárást indítanak, azt mondja, hogy második 
lépésként akkor megtörténik egy EU-s jogalkotás, akkor harmadik lépésként, ha az 
adott országban működő vállalkozásoktól információt szereznek, akkor hogyan 
gondolják, hogy ezzel orvosolható egy olyan rendszer szintű probléma, amit 
egyébként egy ország elleni kötelezettségszegési eljárással, adott esetben EU-s 
jogalkotással nem lehet kezelni. Úgy gondolom, hogy ez a két intézkedés egyszerűen 
nem áll arányban egymással. Nem gondolom, hogy ha rendszerszinten nem lehet 
valamit kezelni kötelezettségszegéssel, akkor egy információkéréssel kezelni lehetne.  

 
ELNÖK: Józsa képviselő úré a szó. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy próbálták-e 

megbecsülni, hogy mekkora terhet, ráfordítást, költséget jelenthetne ez az 
információadás a cégeknek. Gondolok arra, hogy például a közérdekű adatigénylésnél 
most törvény van rá, hogy korlátlan lapszám esetén nem lehet kikérni adatokat. Tehát 
a gyakorlatban ez hogyan működhetne, van-e erről valamilyen elképzelés? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tisztelt Államtitkár Úr! Két rövid kérdésem van, zárva a kérdések 

körét. A javaslat pénzbírság és kényszerítő bírság kiszabására jogosítaná fel a 
Bizottságot abban az esetben, ha a vállalkozások nem nyújtanak a meghatározott időn 
belül megfelelő információt.  

Szeretnék érdeklődni, hogy a Bizottság a bírság közvetlen kiszabásának 
lehetősége esetében milyen jogalapra hivatkozik, ez az egyik. A másik pedig, hogy 
ugye a vállalkozások bizonyos esetekben jelezhetik, hogy mely információt tartanak 
bizalmas jellegűnek, azonban arról, hogy a bizalmas jelleg megalapozott-e vagy 
arányos-e, arról meg a Bizottság dönt. Akkor most hogy van ez? Nem volna szükséges 
adott esetben a Bizottság hatáskörét is korlátozni? Számtalan más kérdés is van. 
Nyilván, mivel friss az anyag, erre bizonyára még vissza fogunk térni, de várjuk 
államtitkár úrnak a kérdésekre adott válaszát.  

Kecsmár Krisztián válaszai 

KECSMÁR KRISZTIÁN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nagyon 
szépen köszönöm a kérdéseket. Az első kérdésre rögtön. Itt egy friss javaslatról van 
szó, tehát itt mindenféleképpen csak előzetes álláspontokról tudunk beszámolni. 
Alapvetően a tagállamok nem nagyon ambicionálják a Bizottságnak ezt a javaslatát, 
nagyjából ugyanazokra az érvekre és gondolatokra támaszkodva, mint az IM is. Tehát 
nem egy túl népszerű javaslatról beszélünk. Június 9-én, tehát két nap múlva fognak 
folytatódni a tárgyalások, de érdemben nem várunk elmozdulást, szeptemberig 
semmiféleképpen sem. Például Németország és Hollandia is ellenzi, régi tagállamok. 
Németország esetében egy nagyobb, Hollandia egy kisebb tagállam esetében is. Tehát 
alapvetően egy tartózkodás van a javaslattal kapcsolatban.  

Csak azért emeltem ki, hogy vannak más lehetőségek is mind egy 
rendszerszintű, mind egy kevésbé rendszerszintű probléma orvoslására, hogy 
alapvetően nincsenek hierarchiák, tehát, hogy nem úgy kell erre tekintetni. 
Egyértelmű, hogy vannak más eszközök is, hogy ezeket lehessen kezelni. Mi is úgy 
látjuk, hogy bizonyos információk, tehát hogy egy ilyen szintű piaci - mert itt erről 
van szó – beavatkozás, piaci szereplők életének a nehezebbé tétele. Mindig mérlegelni 
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kell a szükségességet, arányosságot, és így mind a kettő kapcsán mi is úgy érezzük, 
hogy itt egy kicsit eltolódott a mérleg nyelve.  

Konkrétan visszatérve a vállalkozások terheire, a Bizottság hatástanulmánya 
szerint vállalkozásonként ez ötszáz-ezer euró… (Moraj.) Ötszáz és ezer euró között. 
Tehát nem 500 ezer euró. (Derültség. - Dr. Józsa István: … egy 150 millió forint!) 
Magyarországon nagyon sok a kkv, ez azért nekik is egy jelentősebb összeg nyilván. 
Nem lehet ezt lemodellezni. Alapvetően a Bizottság nem akar gyakran élni ezzel az 
eszközzel, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy akkor minden kkv-nek lesz, mondjuk, 
ezer eurós terhe, de a Bizottság hatástanulmánya így modellezte le ezt az 500 és 1000 
euró közötti összeget. (Dr. Józsa István: Bocsánat! És a bizalmasság, bizalmas 
adatokban meddig terjedhet?) 

A bizalmasság kérdése az nehezebb. Tehát minden olyan adat, dokumentum, 
amely a Bizottság vagy bármely uniós intézmény birtokában van, azt megfelelően 
kezelni kell, ahhoz hozzáférés csak bizonyos keretek és feltételek fennállása mellett 
lehet. (Dr. Józsa István: Tehát akkor anonim lenne ez.) 

 
ELNÖK: Kérem képviselőtársamat, hogy ha szót kér, akkor nyugodtan kérjen, 

csak ezt a párbeszédet szeretném egy kicsit a bizottság szokásához képest mederbe 
terelni. (Dr. Józsa István: Hosszabb az elnöki hozzászólás, mint a válasz. - 
Derültség.) Képviselőtársam renitensen működik, azt is mondhatnám, hogy nem 
kocsmában vagyunk, nem egy kártyázás közben, hanem ez egy bizottság, tisztelettel. 
Kérem képviselőtársaimat… (Dr. Józsa István: Akkor megtiltja neki, hogy 
válaszoljon?) Nem, bocsánat! Először is most még ne szakítsa félbe az államtitkár 
urat, elmondja a kérdésekre adott válaszát, és ha utána még van kérdése, 
képviselőtársam, benyomja a zöld gombot, akkor kap egy lehetőséget, hogy 
ismételten megkérdezze. Tartsuk be a játékszabályokat! (Dr. Józsa István: El tudok 
én játszani így is kettő óráig.) Semmi gond, képviselőtársam, állunk elébe. 

 
KECSMÁR KRISZTIÁN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tehát 

alapvetően bizonyos információkat nem lehet kiadni a Bizottságnak, üzleti titok, 
személyes adatok, név, ilyenek. Tehát millió és egy lehetőség van, de alapvetően egy 
üzleti titok, amikor egy vállalkozástól bekérnek bizonyos adatokat, nevek 
megjelenhetnek, tehát ezeket megfelelően kell kezelnie a Bizottságnak. Egy üzleti 
titkot még 30 évre titkosíthat, attól függ. Ezt kezelni kell, ennyi nagyjából. 

Talán még volt egy kérdés - olyan csúnyán írok, hogy… (Jelzésre:) Ja, igen, a 
szankció jogalapja nyilván maga a rendelet lenne. Tehát a szankciónak az lenne a 
jogalapja, hogy a rendeletjavaslatban ez megjelenne, ugyanúgy, mint más 
jogszabályokban az 1/2003-as rendelet vagy a 139/2004-es rendelet. Tehát ilyenkor 
maga a rendelet szabályozza azt, hogy milyen szankcióval élnek. Itt azért 
hozzátenném, hogy mondjuk, versenyjogból egy hasonló információgyűjtés 
megtagadásánál nem 5, hanem 10 százalékos árbevételi szankcióra lehet számítani.  

 
ELNÖK: Most megadom a szót, képviselőtársam. Tessék parancsolni! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Élve az elnök úr által felkínált lehetőséggel, hogy 

korlátozás nélkül lehet kérdezni; mert korábban ezt nem így gondolta, ezért tartottam 
egy kicsit pörgősebbnek, hogy esetleg egy félmondattal pontosítani lehet egy kérdést.  

A működés gyakorlati részére szeretnék rákérdezni. Utalt arra államtitkár úr, 
hogy az adatszolgáltatás tartalma az uniós adatvédelmi törvény szabályai alá fog 
tartozni. De maga az, hogy kit kérdeztek meg, hogy ki adta azt az adatot, ismert-e 
valaki számára? Az adatvédelem alá tartozik-e, hogy X. Y., mondjuk, a Mészáros és 
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Mészáros cég nyújtotta be ezt az adatot? Mert akkor elhiszem, hogy kényes az adat, 
mert ki fog derülni, hogy esetleg ki mit csinál, vagy milyen céghálóval foglalkozik. 
Tehát ilyen mélységű vagy részletességű-e az adatszolgáltatás? Ez egyáltalán közlésre 
kerül-e, vagy csak az így szolgáltatott adatok statisztikus kiértékeléséről van szó, hogy 
mondjuk, ezer magyar kkv-tól kérnek anonim adatokat, és abból statisztikusan 
próbálnak bizony összefüggéseket összeállítani. Tehát igazából a közölt adatok 
azonosíthatóságának a mélységére vonatkozik a kérdésem.  

 
ELNÖK: Van-e még valakinek más, félbehagyott kérdése? (Nincs jelzés.) 

Nincs. Akkor visszaadom a szót az államtitkár úrnak.  
 
KECSMÁR KRISZTIÁN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Itt egy 

információgyűjtés van, aminek a mélységét előre meghatározni egy kicsit kényes, nem 
biztos, hogy lehet. Az én praxisomba azért nyilván belefér egy árbevétel, satöbbi, tehát 
elég kényes adatokról beszélünk. (Dr. Józsa István: De hát ezek mérlegadatok…) Egy 
árbevétel azért nem; egy bizonyos időn túl, satöbbi, milyen lebontások, tehát azt azért 
úgy is lehet bekérni, hogy ami már nem feltétlenül, tehát ha nem aggregált adat. 
Lehet, mondom, olyan üzleti adatokat bekérni, ami üzleti titoknak minősül. Arra a 
kérdésére, hogy akkor ez mennyire lesz (Dr. Józsa István: Anonim vagy nem?) 
anonim vagy nem anonim: a javaslat elvileg szabályozná azt, hogy egy ilyen 
adatbekérés nyilvános lesz, tehát akkor mindenki tudni fogja, hogy egy ilyen adatot 
egy milyen vállalkozástól kértek be. (Dr. Józsa István: De azt, hogy… Szeretnék szót 
kérni.) 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, azt szeretném tisztázni, hogy az persze 

hogy nyilvános, mert mindennek nyoma van, hogy az Unió ír levelet egy adott cégnek. 
De az, hogy az a cég milyen adatokat adott, tehát, amikor már ott van az adat és 
kezelik, akkor is mellette van, hogy melyik cég adata?  

 
KECSMÁR KRISZTIÁN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Akkor az a 

kérdés, ha jól értem, hogy a Bizottság tudja-e, hogy milyen adatok fog nézni. (Dr. 
Józsa István: Aki kezeli.) A Bizottságon belül? Nyilán, természetesen, amúgy nem 
tudná megfelelően kezelni az adatot. (Dr. Józsa István: Tehát akkor nem 
statisztikus, nem statisztikai céllal készül…) Én nem hinném, hogy pusztán 
statisztikai célból fognak egy ilyet kérni.  

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A belső piac kialakítására, nyilván. Nyilvánvaló, hogy erre még sok 

tagállamnak külön-külön válasza lesz, mivel embrionális formában van ez a bizottsági 
javaslat, lehet, hogy még esetleg nekünk is. A bizottság vizsgálatot folytat majd az 
ügyben, hogy például sérti-e a szubszidiaritás elvét vagy sem. Tehát majd meglátjuk, 
és várjuk a kormány, illetve a minisztérium állásfoglalását. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor mindenki megnyugodott, megfelelő 
információhoz jutott? (Dr. Józsa István: Nem, de nem kérdezek többet.) Köszönjük 
szépen.  

a) Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve 
az ... rendelettel [ESC-rendelet] bevezetett európai szolgáltatási e-
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kártya jogi és működési keretéről [COM (2016) 823; 2016/0402 
(COD)]  
b) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az európai szolgáltatási e-kártya és a kapcsolódó 
adminisztratív eszközök bevezetéséről [COM (2016) 824; 
2016/0403 (COD)]  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 

Azonnal, tüstént a 3. napirendi pont tárgyalásához kezdünk, a változatosság 
kedvéért a napirendi pont előadója ismételten Kecsmár Krisztián államtitkár úr. A 
napirendi pont: egyeztetési eljárás az Európai Parlament és a Tanács irányelve az 
ESC-rendelettel bevezetett európai szolgáltatási e-kártya jogi és működési keretéről, 
valamint egyeztetési eljárás az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai 
szolgáltatási e-kártya és a kapcsolódó adminisztratív eszközök bevezetéséről. Ez is 
legalább olyan érdekes napirendi pont.  

Az Európai Bizottság még 2017. január 10-én mutatta be az európai 
szolgáltatási e-kártya bevezetésére irányuló javaslatait. Szeretném emlékeztetni 
képviselőtársaimat, hogy bizottságunk 2017. április 18-ai ülésén egyeztetési eljárást 
kezdeményezett mindkét európai uniós tervezettel kapcsolatban, s a 
véleményalkotásra felkért állandó bizottság a Vállalkozásfejlesztési bizottság. A tárca 
által küldött háttéranyagot, köszönettel, megkaptuk. Államtitkár úrtól a javaslatok 
lényegi elemeiről, valamint a kormány álláspontjáról kérnénk szépen szintén egy 
rövid állásfoglalást, különös figyelemmel arra is, hogy a máltai elnökség alatt 
felgyorsult a javaslatok tárgyalása. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

Kecsmár Krisztián tájékoztatója 

KECSMÁR KRISZTIÁN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nagyon 
szépen köszönöm. Itt egy 2017. januári javaslatról van szó, tehát már azért 5-6 
hónapja, hogy a tárgyalóasztalon van. Alapjában véve érdemi előrelépés nem történt, 
ezzel akkor a végén kezdeném. (Derültség.) Tehát alapvetően a máltai elnökség nem 
nagyon ambicionálta ezt a javaslatot. Ez az egyik. A magyar kormány álláspontja 
pedig alapvetően támogató. S ezzel talán a legfontosabb három üzenetet már így az 
elején át tudtam adni.  

Mi lenne ez az e-kártya, és hogyan működne? Talán ez a legnehezebb kérdés 
itt. Előrebocsátanám mindenféleképpen, hogy ez egy lehetőség lenne, tehát ez nem 
egy kötelezettség lenne a szolgáltatásnyújtók számára, hanem ez egy önkéntes 
lehetőség lenne. Ez is nagyban befolyásolja azt, hogy alapvetően egy jó eszköznek 
tartjuk.  

Az e-kártyát akkor igényelhetné egy szolgáltatásnyújtó, amennyiben egy másik 
tagállamban szeretne határokon átnyúló szolgáltatást nyújtani, ezt nyilván ma is meg 
lehet tenni, holnap is meg lehet majd tenni, az e-kártya abban segíti őt, hogy akkor 
egy online felületen egy magyar hatósághoz tud fordulni, és ott kérheti, hogy ha egy 
bizonyos tagállamban akar szolgáltatást nyújtani, akkor bocsásson ki neki egy e-
kártyát. Ez az e-kártya azt fogja bizonyítani, hogy ő az adott tagállam különböző 
adminisztratív engedélyeinek, amiknek kell, megfelel, ezért őt nem tudják ellenőrizni, 
hogy a szolgáltatásnyújtást ő, hogy is mondjam, az adott tagállam jogszabályainak 
megfelelően végzi vagy sem. Azt lehet ellenőrizni, hogy az e-kártya egy jó e-kártya, de 
alapvetően, ha valakinek már e-kártyája van, akkor ő elvileg alkalmas, tőle nem 
kérhetnek be dokumentumokat, nem vegzálhatják, tehát pontosan azok a piactorzító 
elemek és hatások, amikkel például a magyar szolgáltatásnyújtók szembesülnek 
bizonyos tagállamokban, ezek leredukálódnak. Így működne nagyjából az e-kártya, 
tehát ez lenne az e-kártya működésének a lényege.  
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Aláhúznám azt, hogy ez önkéntes, és ebben az eljárásban nemcsak megkapja az 
érintett szolgáltatásnyújtó az e-kártyát, hanem nagyon fontos információhoz is jut az 
adott tagállamban lévő szabályozásról is. Ez már önmagában egy plusz a 
szolgáltatásnyújtók számára. Tudjuk, hogy Magyarországon sok a kkv, tudjuk, hogy a 
belső piac mennyire járult hozzá a magyar szolgáltatásnyújtás fejlődéséhez, tudjuk, 
hogy ez milyen fontos a GDP szempontjából, tehát nagyjából ez lenne az az irány, 
amit látunk az e-kártya kapcsán.  

Itt is érdemes megemlíteni, hogy van egy-két tagállam, amely ezt nem nagyon 
szereti, ez Németország és Ausztria; azt hiszem, nem is kell ezt tovább részletezni. 
Van egy-két, alapvetően kezelhető észrevétel a részükről, de ha így van, akkor úgy 
érezzük, hogy mi a jó úton haladunk, és hogy a magyar szolgáltatásnyújtók 
szempontjából egy hasznos eszközzel állunk szemben. Nem mellékesen, az IM 
kapcsolatba lépett a különböző érdekszervezetekkel, vállalkozáscsoportokkal, és 
alapvetően támogatottságukról kaptunk biztosítékot, és akkor ezzel is zárnám a rövid 
ismertetést.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Látszik, hogy ez a napirendi pont legalább olyan 

izgalmas, mint az előző, hiszen minden mindennel összefügg. Megnyitom a vitát. 
Hollik képviselő úr! 

Kérdések, vélemények 

HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Rövid, gyakorlati megközelítésű kérdésem lenne. 
Azt említette, hogy ezt az e-kártyát tulajdonképpen egy magyar hatóság állítja ki. 
Gondolom, vállalkozásonként változik abban a tekintetben, hogy milyen 
tevékenységet folytat, tehát, hogy más-más hatósághoz folyamodik. A kérdés az, hogy 
ezek a hatóságok fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, a szükséges 
engedélyeket, tehát megvan-e a szükséges ismeretük, mondjuk, egy másik tagállam 
szabályozásával kapcsolatban. Tehát összességében fel vannak-e készülve ezek a 
hatóságok egy ilyen típusú munka elvégzésére, ez a kérdésem, illetve ez mekkora 
terhet jelent egy hatóság számára. Gondolom, ha mondjuk, egy magyar húsfeldolgozó 
német piacra akar lépni, akkor az ottani minden ilyen típusú szabályozással tisztában 
kell lennie a magyar hatóságnak. Ez elsőre nem tűnik olyan egyszerű feladatnak.  

 
ELNÖK: Bana alelnök úré a szó! 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Megköszönve a rövid ismertetőt, nekem is csak egy rövid, gyakorlati 
jellegű kérdésem lenne. A vállalkozások körében azzal kapcsolatban, itt a végén 
mondta, hogy támogató hozzáállás jellemző, de van-e valamiféle felmérés, hogy 
hányan támogatják, mennyien élnek ezzel a lehetőséggel, és szektoronként esetleg 
tapasztalható-e valami eltérés, tehát történt-e ilyen egyeztetés vagy monitorozás? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Józsa képviselő úré a szó. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Úgy látom, 

hogy gazdaságpolitikai szempontból ez mindenképpen egy nagyon nagy jelentőségű 
lépés lehetne, ugyanis az ilyen, mondjuk úgy, közepesen fejlett országoknak, mint 
Magyarország, aki mondjuk, technológiában nem kifejezetten tömegesen élen járó 
technológiákkal bír, mondhatnám azt, hogy az exportra termelő cégeink túlnyomó 
többsége nyugati technológiát használ és nyugati tulajdonban van, tehát a szigorúan 
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vett hazai export gyakorlatilag a szolgáltatás területén valósulhat meg, ezzel növelve a 
GDP-t, növelve a hazai kkv-k piaci érvényesülését és jövedelmezőségét is. Nem is 
beszélve arról a - hogy mondjam? Példával tudom megvilágítani, amit régen a céhek 
egymás között a céhlegény utakkal biztosítottak, tehát a termelési kultúra, szokások, 
elvárások, tapasztalatcsere területén a hazai kisvállalkozások szerezhetnek egy-egy 
ilyen elvégzett, elnyert vagy folyamatosan folytatott külső szolgáltatási munka során.  

Tehát én azt hiszem, hogy ez a magyar cégek számára kifejezetten jó lenne. 
Abban nem vagyok biztos, hogy a hazai versenyben érdekelt élen járó cégeknek is 
érdeke, mert azok már élen járnak, nekik nem érdekük, hogy ugyanazon a piacon még 
több magyar cég meg tudjon jelenni, de itt jön a gazdaságpolitikai megközelítés, hogy 
az országnak viszont az az érdeke, hogy minél több cég felnőjön erre a szintre és 
eljuthasson egy európai szolgáltatási piacra.  

A másik a tercier szektor általában történő növekedése. Tehát itt egy jól hangzó 
cél, hogy az ország újraiparosítása, de a világ nem erre halad. Az amerikai GDP 85 
százaléka szolgáltatás és ott, Amerikában realizálódik. Tehát látni kell, hogy a fejlett 
világ milyen irányba megy, és e tekintetben ez egy nagyon fontos dolog lehetne, hogy 
ahol Magyarországnak az adottságai jók lehetnek, ott segítsük a hazai vállalkozásokat, 
kkv-kat.  

Egyébként az én kérdésem is erre vonatkozna, hogy ha Németország és 
Ausztria ellenzi, akkor ki az, aki támogatja, ki az előterjesztő, illetve, hogy ebben a 
javaslatban szerepel-e valami olyan - nem tudok jobb szót - auditálási mechanizmus, 
amivel a hazai e-kártyát kiadó hatóságot valaki felhatalmazza, hogy az Unió részéről 
kontrollálja, hogy tényleg felkészült-e arra, hogy ezt az e-kártyát ki tudja állítani. 
Tehát lesz-e a hazai e-kártya kiadó hivatalnak valamilyen európai felügyelete, 
kontrollja, minősítése?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Ha jól értelmezem a hallottakat, több képviselőtársam említette, hogy a majdani e-
kártya segítségével a szolgáltatásokat nyújtó gazdasági szereplők saját országukban 
tudnák intézni az adminisztratív kötelezettségeiket. Úgy hiszem, hogy ez ebben a 
tekintetben nagymértékben megkönnyítené a magyar vállalkozások uniós piacra 
történő belépését és hatékony működését.  

Tehát szerintem ez például, ahogy az anyagban is olvastuk, hogy az üzleti 
szolgáltatások és az építőipari szolgáltatások területén kerülne alkalmazásra, 
amennyiben a kapcsolódó tevékenységek már a szolgáltatási irányelv alá tartoznak. 
Ez például Európában 9 millió céget érintene, akik ilyen szolgáltatást nyújtanak, és 
ahogy említette államtitkár úr is, a GDP 18 százalékát jelenti, és az összfoglalkoztatás 
20 százalékát. Tehát én értem azt az irányt, amit az Európai Bizottság lát az egységes 
piac működése szempontjából, nem véletlen, hogy a magyar kkv-k ezt támogatnák is. 

Az én kérdésem is az, ami már elhangzott, hogy azért mennyire felkészült a 
közigazgatási rendszerünk ennek a működtetésére, mert ez iszonyatos jogi 
ismereteket kell hogy magába foglaljon, de mindenképpen ez a kkv-k európai uniós 
piacán történő működéseknek nagymértékű megkönnyítését jelentené. Még egy 
kiegészítő kérdés Hollik képviselőtársamtól.  

 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Bocsánat, csak egy rövid kérdés, arra vonatkozna, 

hogy nyilvánvaló, hogy a magyar cégek piacra lépését európai uniós országokban 
megkönnyítené. Van-e bármifajta olyan vizsgálat, ami azt vizsgálja, hogy ez egyébként 
mennyivel könnyíti meg a más uniós vállalkozások magyar piacra lépését, ami egy új 
versenyhelyzetet teremt a magyar vállalkozások számára, újabb kihívások elé állítja, 
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hiszen olyan szereplők léphetnek be ezáltal sokkal könnyebben a magyar piacra, akik 
nyilvánvalóan versenyelőnyben vannak, mondjuk a tőkeellátottság tekintetében. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót államtitkár úrnak a 

válaszadásra. Parancsoljon! 

Kecsmár Krisztián válaszai 

KECSMÁR KRISZTIÁN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
kérdéseket. Nem biztos, hogy az első kérdéssel kezdeném. Vagy kezdjük azzal. 
Nagyon sok kérdés érkezett a tekintetben, hogy milyen hatóság látná el ezt a 
feladatot, fel van-e készülve rá, milyen teherrel jár ez nyilván a közigazgatás számára. 
Tehát alapvetően úgy kell elképzelni, hogy ma is létezik egy ilyen IMI-rendszer, tehát, 
hogy a különböző hatóságok között van egy ilyen rendszer, hogy egymással 
kapcsolatba tudnak lépni, és tudnak kérdezni a másik hatóságnál, hogy milyen 
jogszabály alkalmazandó, milyen bizonyos feltételeknek kell megfelelni, tehát 
bármilyen kérdést fel lehet tenni a másik hatóság számára.  

Tehát ez egy egykapus rendszer lenne, amin ugyanúgy az adott hatóság - egy 
hatóság Magyarországon - fel tudná tenni a kérdéseit az érintett tagállami 
hatóságoknak. Ha húsfeldolgozás, húsfeldolgozás, ha autóipar, autóipar. (Hollik 
István: És melyik az a hatóság? - Kecsmár Krisztián munkatársával konzultál.) Ma 
még nincsen. De egy kapu lenne, ahol kijelölnék a magyar hatóságot vagy az 
illetékest, aki ugyanúgy a belga illetékes hatósággal tud kapcsolatba lépni, 
kommunikálni, adatot, információt kérdezni.  

A másik kérdés az volt, hogy akkor milyen üzleti tevékenységet érint leginkább 
ez az e-kártya. Az e-kártya jelen pillanatban az építőipari és az üzleti szolgáltatásokat 
érinti. Alapvetően azt kell látni, hogy mindenki támogatta ezt az e-kártyát, illetve 
legtöbben támogatták, bizonyos aggályokat éreztünk a könyvvizsgálók részéről, tehát 
ott volt egy minimális aggály. 

Rátérnék a gazdaságélénkítés kapcsán a kérdésekre, az építőipar és az üzleti 
szolgáltatásnyújtás, ami a GDP 18 százalékát adja, és 20 százalékát biztosítja az 
összfoglalkozásnak. Maga a GDP 0,8 százalékkal nőtt a szolgáltatások élénkítése 
kapcsán, tehát alapvetően itt egy nagyon fontos gazdaságélénkítési piacról van szó. 
Azt is látni kell, hogy nem lehet minden egyes alkalommal és minden egyes esetben 
teljesen elkülönülten ránézni a szolgáltatások piacára, mert bizonyos szolgáltatás 
mégiscsak, mondjuk, egy gyártáshoz kapcsolódik, ilyen az autógyártás, tehát a 
szervizszolgáltatás kapcsolódhat az autógyártáshoz, nem beszélnék a 
mezőgazdaságról, a feldolgozóiparról, a kiskereskedelmi láncokról, itt is azért lehet 
alapvetően összefüggés a különböző piaci ágazatok között. 

Talán még egy kérdés volt, az adminisztrációs terheket illetően, ez az első 
kérdéshez kapcsolódik. Ezek alapvetően ma már léteznek, ez nyilván valamennyivel 
nőni fog, de ha a magyar vállalkozók érdekeit segíti, akkor nem biztos, hogy 
aránytalan. 

A másik a többi tagállamból a piacra lépés lehetősége. Ez az e-kártya bizonyos 
vállalkozótípusok, -fajták adminisztrációs terheit csökkenti. A kkv-kről beszélünk, 
nekik ez nagyon fontos. Egy nagyobb vállalkozó, akinek már így is, úgy is van tőkéje, 
igazából nem is határon átnyúló, ugyanúgy, mint a magyar nagyvállalatok, mint 
mondjuk, a MOL, neki nem okoz gondot elmenni bárhova, létrehozni egy telephelyet, 
létrehozni egy másik székhelyet, onnan folytatni a gazdasági tevékenységet, ha ő úgy 
gondolja. Tehát alapvetően ez a kkv-knak kedvez. (Hollik István: Bocsánat, csak 
hogy tiszta legyen a kép…) 
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ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, ha ide nézek, akkor oda is nézek. (Dr. Józsa 
István: Rend a lelke mindennek.) 

 
KECSMÁR KRISZTIÁN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Alapvetően 

nyilván ez egy másik tagállamból érkező, kisebb kkv-nak az ő pozícióját segíti, de 
ugyanúgy segíti a minket is. (Hollik István: Ez nyilvánvaló.)  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim sokat tanultak Józsa képviselő úrtól. (Derültség. - 

Közbeszólások.) Folytatjuk az ülésünket. 
 
KECSMÁR KRISZTIÁN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Bevallom 

őszintén, nagyon rondán írok, tehát ha úgy néz ki, hogy nem válaszoltam valamely 
kérdésre, szívesen megteszem. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr válaszait. Nyilván még erre a témára 

visszatérünk. Megköszönöm a részvételét, további jó munkát kívánok. (Kecsmár 
Krisztián és munkatársai távoznak az ülésről.) 

Azonnal rátérünk a 4. napirendi pontra. Kérem képviselőtársaimat, ne 
menjenek el. (Rövid szünet. - Takács Szabolcs Ferenc és dr. Zupkó Gábor 
megérkezik az ülésre.) 

Tájékoztató a szociális jogok európai pilléréhez kapcsolódó 
kezdeményezésekről  
a) Az Európai Bizottság közleménye a szociális jogok európai 
pillérének létrehozásáról [COM (2017) 250]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szülők és a 
gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti 
egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről [COM (2017) 253; 2017/0085 
(COD)]  

Folytatjuk bizottsági ülésünket. Örömmel látom, hogy megérkezett a Takács-
Zupkó tandem. Tisztelettel köszöntöm Zupkó Gábor képviseletvezető nagykövet urat 
és Takács Szabolcs Ferenc államtitkár urat mint bizottságunk tiszteletbeli tagját.  

A 4. napirendi pontunk: tájékoztató a szociális jogok európai pilléréhez 
kapcsolódó kezdeményezésekről: a) az Európai Bizottság közleménye a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról, b) az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 
szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről. 

Tisztelt Bizottság! Az EU jövőjét érintő közös gondolkodás részének is 
tekinthető a szociális jogok európai pillérére irányuló kezdeményezés, ahol jól látható 
törésvonal húzódik az euróövezeti és a nem euróövezeti tagállamok, továbbá a 
tagállami és uniós hatáskörök gyakorlása között is. Képviselőtársaim a 
háttéranyagokat megismerhették. Először képviseletvezető úrnak adnám meg a szót, 
aztán államtitkár úrnak. Kérem, hogy röviden foglalják össze, mert egy maratoni 
ülésen vagyunk, már kora reggel elkezdtük az ülésünket, és ez az utolsó napirendi 
pont. Utána megnyitom a vitát, akinek kérdése, véleménye van, elmondhatja, utána 
visszaadom a szót a válaszra. Nagykövet úré a szó. 
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Dr. Zupkó Gábor tájékoztatója 

DR. ZUPKÓ GÁBOR képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete): Köszönöm szépen. Próbálok kíméletes lenni. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm a lehetőséget a hozzászólásra. Hogy klasszikusokat idézzek: a 
dialógus, a vita, a párbeszéd viszi előre az európai ügyeket, és az, hogy néhány 
kérdésben nézetkülönbség van, azt is takarja, hogy a legtöbb kérdésben viszont 
egyetértés van. Szabolcs tegnapi beszédéből idéztem a svéd fogadáson, elnézést, 
államtitkár úr tegnapi beszédéből idéztem.  

Valóban, szerintem most is egy olyan területről van szó, ahol fontos közös 
célokról van szó, lehetséges, hogy eltérő esetleg a megoldási módszer. De annak 
ellenére, hogy a gazdasági fejlődés hál’ istennek Európa legtöbb országában megjelent 
és fenntarthatónak tűnik, számos területen még mindig tartós problémák 
tapasztalhatók, kezdve a hosszú távú munkanélküliségtől és az ifjúsági 
munkanélküliségtől a szegénység kockázatáig. Ugyanakkor a munka világa és 
társadalmaink gyorsan változnak, új kihívások is jelentkeznek, a globalizáció, a 
digitális forradalom, a munkavégzés keretfeltételeinek átalakulása és a demográfiai 
folyamatok is új lehetőségeket teremtenek, de új kihívásokat is állítanak elénk.  

Nem akarom az összes kihívást bemutatni, Azt gondolom, hogy a bizottság 
előtt ez ismert. Ez alapján gondolta úgy a Bizottság, hogy szükséges előterjeszteni a 
szociális jogok európai pillérének előzetes tervezetét, és ezzel kapcsolatban széleskörű 
nyilvános konzultációt is tartott. Ennek keretében Magyarországon is több körben 
folytak konzultációk kormányzattal, érdekképviseletekkel is, Thyssen biztos asszony 
is ellátogatott Magyarországra, Varga miniszter úrral hosszú konzultációt folytattak a 
pillér előkészítésében. 

De mi is az európai jogok szociális pillére? Kiemelt feladat egy méltányosabb 
Európa építése, valamint az európai szociális dimenzió erősítése, de a pillér nem 
jogok vagy hatáskörök átvételét jelenti a tagországoktól, inkább egy elvgyűjtemény, 
egy iránytű, ami a meglévő EU-s vívmányokon alapul. A szociális jogok európai 
pillére rögzít egy sor kulcsfontosságú alapelvet és jogot, hogy javítsa a 
munkaerőpiacok és jóléti rendszerek működését, és elősegítse a méltányosság 
térnyerését. 

A központban húsz alapelv áll - és eltekintek attól, hogy ezeket egyenként 
ismertessem, inkább csak említem, hogy melyik az a három terület, amely körül ez 
csoportosul. Ez az esélyegyenlőség és hozzáférés a munkaerőpiachoz, a másik a 
méltányos munkafeltételek, a harmadik a szociális védelem és a társadalmi 
befogadás.  

Az elvek nem helyettesítenek meglévő jogokat, hanem egy lehetőséget kínálnak 
arra, hogy a nemzeti foglalkoztatáspolitikai, szociálpolitikai eredményeket értékelni 
lehessen. A cél, hogy iránytűként szolgáljon az elkövetkező szakpolitikai 
döntéshozatalban. A jogi formáját tekintve az Európai Bizottság kommunikációja, 
valamint egy javaslat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös 
nyilatkozatára, egy sajátos dokumentum, aminek elfogadása viszonylag könnyű és 
egyszerű, nem bürokratikus eljárásban valósulhat meg. 

Itt szeretnék röviden utalni az összes tagország és az európai intézmények által 
nemrégiben kibocsátott római nyilatkozatra, aminek egyik fontos eleme a szociális 
Európára való utalás, ami szintén kimondja az egyes nemzeti rendszerek 
különbözőségeinek és a szociális partnerek kulcsszerepének fontosságát, és ennek 
figyelembevételével működő Uniót, a nők és férfiak egyenlőségét előmozdító, 
valamint mindenki számára jogokat és egyenlőségeket biztosító Uniót, olyan Uniót 
tűz ki célul, amely felveszi a küzdelmet a munkanélküliséggel, a diszkriminációval, a 
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társadalmi kirekesztéssel és a szegénységgel, és egy olyan Uniót, ahol a fiatalok a 
lehető legjobb oktatásban, képzésben részesülnek. Ezt sem mondom végig, de ezt az 
európai intézmények és az összes tagország vezetői, kormányfői által elfogadott római 
nyilatkozatból idézem. Azt gondolom, hogy ez a pillér ezt is szolgálja, és szeretném 
még hozzátenni, hogy mindezek mellett, a konzultáció mellett, a római nyilatkozat 
mellett maga az Európai Parlament is felkérte a Bizottságot, hogy terjessze elő ezt a 
dokumentumot egy elég nagy többséggel elfogadott javaslatban.  

Mi is a célja a szociális pillérnek? A szociális pillér egyesítené az Unió 
tagállamait. A cél nem az, hogy egy jogilag kötelező érvényű dokumentum szülessen, 
hanem, hogy legyen egy politikai elkötelezettség az ügy miatt, egy közös 
célmeghatározás. Ennek megfelelően a Bizottság annak érdekében dolgozik, hogy 
konszenzust teremtsen, inkább, minthogy megossza a tagállamokat. Tehát nem egy 
megosztásra törekszik, nem egy élesedő vitára, hanem egy konszenzus felé. Egy olyan 
dokumentumot szeretnénk, amiből nyilatkozat lehet, a nyilatkozathoz pedig az kell, 
hogy mindenki elfogadja.  

Hogy brüsszelesen fogalmazzak, ha vannak red line-ok, amit olyan szépen 
szoktunk mondani, hogy a tagállamok álláspontjának megmásíthatatlan részei, ezt fel 
kell térképeznünk, nyilvánvaló, hogy ez nem kerülhet bele a végső dokumentumba, 
tehát egy párbeszédet szeretnénk. Azt gondolom, hogy a párbeszédnek ez a mai 
tanácskozás is egy fontos része. Várakozásaink szerint 2017 végére kellene elfogadni 
ezt a javaslatot és a cél érdekében minden tagországgal együtt kívánunk dolgozni.  

Azt gondoljuk egyébként, hogy a szociális pillér nem árt a versenyképességnek, 
úgy alkottuk meg, hogy el is kell oszlatnunk egy hiedelmet, amit sokan mondanak, a 
versenyképesség és a szociális közeledés vagy konvergencia között nincs ellentét, a 
nem megfelelő foglalkoztatási és szociális feltételek önmagukban fékezik a 
versenyképességet és a gazdasági növekedést is. Azt gondolom, hogy talán egy rövid 
bekezdésben kitérek még a csomag kulcselemére, a nyomon követésre, az úgynevezett 
scoreboardra vagy eredménytáblára, ami egy szakpolitikai eszköz, ami bemutatja, 
hogy ezen a területen melyik tagország hol tart, és a terveink szerint a 
szemeszterfolyamat részeként minden tagországban rendszeresen áttekintjük a 
tagországi hatóságokkal együtt, hogy hol tart az adott ország a szociális vívmányok 
területén.  

Konkrét területeken, mind a 20 alapelvet végigvéve, de nincs egy kitűzött 
célszám, nincs is meghatározva, hogy hova kell eljutni. Ez egy szakpolitikai 
koordináció, ahogy ez a szemeszterfolyamatban is megy. Tehát azt gondolom, hogy 
egy közös cél mentén szeretnénk elindulni, egy olyan célrendszer mentén, amelyeket 
a tagországok is a római nyilatkozatban elfogadtak, és amelyre az Európai Parlament 
is felhívta a Bizottságot.  

Bevezetőként ennyit szerettem volna elmondani, és ha lesz kérdés, akkor 
természetesen szívesen válaszolok. Még egyszer szeretném megköszönni elnök úrnak 
és a bizottságnak a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hallgassuk meg a kormány képviselőjét is. 

Államtitkár úré a szó. 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én is köszöntöm a bizottság valamennyi jelen lévő tagját, 
illetve az Európai Bizottság magyarországi delegációjának vezetőjét, Zupkó Gábor 
nagykövet urat. Jó kezdeményezés, hogy közösen tudjuk ezt a témát bemutatni. 
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Egyrészt hallhattuk a Bizottság álláspontját, és erre reflektálnék nagyon röviden, 
figyelembe véve az időkorlátokat is.  

Egyrészt a megjelent bizottsági javaslatcsomagot az európai szociális pillér 
létrehozására vonatkozóan a kormány kiemelt figyelemmel kíséri, hiszen az Európai 
Unió jövőbeni működésének is egy fontos kezdeményezéseként tekintünk rá, és 
próbáljuk ebben a stádiumban is beazonosítani azt, hogy ezek a szándékok mennyire 
fenntarthatóak, mennyiben szintetizálnak a magyar nemzeti érdekekkel. Örülök 
annak is, hogy az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága is foglalkozik ezzel a 
kérdéssel. Mi a kormány álláspontját kértük ahhoz, hogy legyen egy egységes 
kormányzati vonal. A téma összetettsége miatt a Miniszterelnökség uniós 
államtitkársága koordinálja az ügyet, sok tekintetben természetesen a 
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó 
kérdésről van szó, szociálpolitikáról, gazdaságpolitikáról, de egy átfogó 
javaslatcsomag ügyeként tekintünk rá.  

Kiindulási pontként annyit szeretnék jelezni, hogy mi is osztjuk azokat a nemes 
célokat, amelyeket a Bizottság megfogalmazott ebben a javaslatcsomagban. Azt is 
látjuk, hogy az Európai Bizottság helyzetértékelése is többé-kevésbé pontos az 
európai szociális helyzetről. Itt a problémánk inkább abból fakad, hogy nem látjuk a 
következő lépéseket. Nagykövet úr úgy fogalmazott, hogy nem egy európai jogszabály 
kezdeményezéséről van szó, hanem egy intézményközi deklarációról, az Európai 
Parlament is elmondta a véleményét. Ez valóban így van. Tehát nem egy klasszikus, 
jogi kötőerővel bíró dokumentumról beszélünk, hanem egy intézményközi sui generis 
dokumentumról, de a félelmeink abban is megmutatkoznak, hogy ezzel együtt mi úgy 
gondoljuk, hogy a gyakorlatban ez mégiscsak egy jogi kötőerővel alkalmazandó 
kérdés lesz, és erre van már egy precedensünk, amikor is az Európai Unió alapjogi 
kartáját hozta létre hasonló eljárással az Unió egy intézményközi deklarációval, majd 
ezt követően az európai bíróság a jogalkalmazási és ítélkezési gyakorlatában már jogi 
kötőerővel bíró dokumentumként vezette be. Tehát ilyen értelemben eljárási 
szempontból vannak ilyen félelmeink, amit szeretnénk, ha eloszlatnának.  

A már idézett Európai Alapjogi Chartával szemben ez az eljárás annyiban még 
negatívabb, hogy az Alapjogi Charta volt az első olyan uniós dokumentum, amely 
létrehozásában a nemzeti parlamentek folyamatosan szerepet kaptak. Ez esetben 
viszont erről nincsen szó. Tehát ezt követően a nemzeti parlamenteknek majd nem 
lesz olyan lehetőségük sem, hogy vizsgálják a dokumentumban megfogalmazott célok 
összeegyeztethetőségét az arányosság elvével, illetve a szubszidiaritás elvével. Tehát a 
nemzeti parlamentek hatáskörének a gyengítéséről, ignorálásáról van szó, amit 
általában nem tartunk jónak. Mi úgy gondoljuk, hogy az Unió jövőbeli működésében 
az Európai Parlament mellett a nemzeti parlamenteknek is egy komoly szerepet kell 
adni legitimációs és egyéb szempontok miatt, tehát ilyen problémáink ezzel a 
kérdéssel vannak.  

Ahogy nagykövet úr is említette, megfogalmaz húsz alapelvet, célt ez a 
dokumentum, amelynek a tartalmával, céljaival mi is egyet tudunk érteni, viszont úgy 
látjuk, hogy itt egy ideológiai különbség is van. Tehát vannak olyan uniós kormányok, 
amelyek a megfelelő szociális sztenderdek létrehozása alapjának egy jó gazdasági 
teljesítményt tartanak, tehát egy munkaalapú társadalmat, egy olyan erős gazdaságot, 
amely majd maga ki fogja alakítani a szociális sztenderdeket. Tehát itt egy kronológiai 
problémánk is van. Ezzel szemben van egy másik politikai, ideológiának is 
mondhatnám, amely először a szociális sztenderdeket emelné fel, és azt gondolja, 
hogy ebből lesz majd gazdasági növekedés. Tehát alapvető ideológiai különbségek is 
vannak a magyar kormány álláspontja és a Bizottság javaslatcsomagja között.  
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Itt tulajdonképpen be lehet azonosítani azokat a tagállamokat, amelyek ezt 
támogatják, jellemzően szociáldemokrata, szocialista kormányok, amelyeknek egy 
más ideológiai megközelítése van. Mi ezt tiszteletben tartjuk, természetesen legitim 
kormányok, tehát nem is azzal van problémánk, hogy van-e ilyen álláspontjuk, de azt 
is látni kell, hogy más nemzeti kormányoknak meg van más álláspontjuk, és ilyen 
értelemben a bizottsági javaslatcsomag akarva-akaratlanul mégiscsak egy bizonyos 
országcsoportnak a szempontjait veszi elsősorban figyelembe, míg más országokét 
nem. Tehát eljárási problémáink vannak ezzel az egész kérdéscsomaggal, miközben 
egyébként a nagykövet úr által is említett szociális eredménytábla tekintetében - 
amelynek az érvényesülését időről időre nagyon helyesen egyébként az Európai 
Bizottság is megnézi - Magyarország egyáltalán nem áll rosszul, sőt, a jobban teljesítő 
tagállamok között van. Tehát nem olyan félelmeink vannak, hogy ezt az egész 
célrendszert nem lehet teljesíteni, hanem a teljesítés modus operandijában - ha 
szabad így fogalmaznom -, tehát a módszertanában vannak különbözőségek a 
bizottsági javaslatcsomag és közöttünk. 

Van egyfajta diszkrepancia abban, hogy a Bizottság közleménye, a hivatalos 
közleménye azt mondja ki, hogy ez csak az eurózónára vonatkozna jelen állás szerint, 
a többiek számára pedig egy nyitott együttműködési forma lenne. Ezzel szemben 
magas szinten a Bizottság úgy nyilatkozik, úgy kommunikál, hogy ez valamennyi 
tagállam számára alkalmazandó lenne. Egyébként nehezen is lehetne a tagállamokat 
ebben a tekintetben kettéválasztani. Tehát olyan félelmeink vannak, hogy ez bizony 
mind a 27 tagállamra vonatkozik majd a jövőben. Ezeket az ügyeket is, úgy gondoljuk, 
hogy tisztázni kell.  

További problémánk, hogy az Európai Bizottság az európai szemeszter 
mechanizmusán keresztül próbálja érvényesíttetni ezeket az alapelveket. Én úgy 
gondolom, hogy ezt nem lehet az európai szemeszter gazdaságpolitikai 
megközelítésébe ilyen módon beágyazni, és amikor majd a konkrét problémák 
mutatkoznak, azok majd a 2020 utáni európai költségvetés sarokpontjai, prioritásai 
lesznek, amennyiben ez a javaslatcsomag valóban az európai jog részévé válik, sajátos 
módon - amint említettem már -, tehát az Európai Bíróság jogalkalmazási gyakorlata 
eredményeként, addig azt kimondják, hogy a 2020 utáni költségvetést olyan 
értelemben kell majd priorizálni, hogy nem a gazdaságilag fejletlenebb régiók, 
jellemezően közép- és kelet-európai régiók irányába fog a több pénz áramolni, hanem 
a nagyobb szociális problémákkal bíró tagállamok irányába, azok pedig a déli 
tagállamok. Tehát mi úgy látjuk, hogy vannak azok a déli tagállamok, amelyeknek a 
gazdasági teljesítőképessége elmarad a közép-európai térségtől - többek között 
egyébként azért, mert az uniós gazdasági jogot szelektíven alkalmazták, és ez a 2008-
2009-ben indult gazdasági és pénzügyi válság folyamatában egyre inkább felszínre 
került -, amelyek úgy gondolják, hogy ebből a negatív spirálból úgy tudnak kijönni, ha 
olyan szociális sztenderdeket határoznak meg mindenhol, amelyek eredményeként ők 
majd bemutatva, hogy nagyobb szociális problémákkal bírnak, magasabb 
munkanélküliséggel - ez mind a gazdaságpolitika eredménye. Tehát ilyen 
szándékokat is látunk mögötte.  

A magyar kormány a tárgyalások egészében nyitottságot fog mutatni, mert a 
célokkal - ahogy mondtam - egyetértünk, nemes céloknak tartjuk, viszont szeretnénk 
bemutatni azt is, hogy az a gazdaságpolitikai modell, amelyet például Magyarország 
és más közép-európai országok alkalmaztak a válság kezelésére, az egy jó példa lehet 
mások számára is. Tehát mi egy konstruktív, progresszív együttműködésben vagyunk 
érdekeltek, de nem szeretnénk azt, hogy a magyar és egyéb közép-európai régiós 
érdekekkel ellentétes jogalkotási gyakorlat alakuljon ki. Ez összetett kérdés, már csak 
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tényleg az alapelvek száma is mutatja, hogy egy nagyon átfogó javaslatcsomagról van 
szó, ezt folyamatában kell kitárgyalni.  

Mi azt is szeretnénk eljárásilag, hogy ne csak az úgynevezett EPSCO 
tanácsülés, tehát a foglalkoztatási, szociálpolitikai tanácsülés foglalkozzon ezzel a 
kérdéssel, hanem ezt vizsgáljuk versenyképességi szempontból is, tehát a 
Versenyképességi Tanács napirendjen is folyamatosan szerepeljen, csakúgy, mint a 
gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsának, az Ecofin tanácsának a napirendjén. 
Tehát nem lehet ezt kizárólag egy tanácsi formációban kezelni, hiszen a kérdés 
összetett, általános versenyképességi szempontokat is érinthet.  

Úgyhogy az elvek részünkről rendben vannak, az eljárás nem teljesen van 
rendben, de mondom, Magyarország abban érdekelt, hogy meggyőzzük az uniós 
partnereket, hogy annak a gazdaságpolitikai modellnek, amelyet mi követtünk, 
vannak eredményei, és ezen eredmények révén tudunk olyan szociális sztenderdeket 
elérni majd, amelyek ebben a dokumentumban is megfogalmazódtak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Egyetlen mondatban válaszolva - 

számtalan alkalommal idézték az előadók, illetve a képviselőtársaim a klasszikusokat, 
én is hadd idézzek egy klasszikus mondást -: nekünk is az a problémánk, hogy az 
ördög a részletekben bújik meg. Azért vagyunk bizottsági ülésen, ezt a témát azért 
tárgyaljuk, hogy boncolgassuk, nézzük meg, hogy merre van az ördög. Tehát azok az 
úgynevezett törésvonalak, amik igenis jelentkeznek már számtalan helyzetben az 
eurózónán belüli és kívüli országoknál, hogy ne repedjen még tovább, mert a cél - 
ahogy államtitkár úr is említette - valóban jó dolog, azonban a megvalósítása, hogy ez 
milyen újabb töréseket hoz az európai egységben, na, ez a kérdés. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Kinek van kérdése, véleménye? 
(Jelzésre:) Elsőnek Bana alelnök úr kért szó, utána Józsa képviselőtársam. Tessék 
parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Képviseletvezető Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Azzal, amit 
államtitkár úr a nemzeti parlamentek szerepével kapcsolatban mondott, 
természetesen a magam részéről teljes mértékben egyetértek. (Csöbör Katalin 
távozik az ülésről.) A Jobbik és személyesen én is igyekszem azt képviselni mind az 
Országgyűlésben, mind a különböző nemzetközi fórumok, így a COSAC-üléseken is, 
hogy a tagállami parlamentek szerepe mindenképpen jelenjen meg markánsabban az 
Európai Unióban, tehát ezzel a részével semmiképpen nem vitatkoznék, sőt, 
ráerősítenék az elhangzottakra.  

Nagykövet úr említette azt, hogy amellett, hogy a tagállamokkal zajlik egy 
egyeztetés, az érdekképviseletekkel is van ilyen. Kicsit államtitkár úrhoz fordulnék 
inkább: a szakértők, a szakszervezetek véleményét a kormány oldaláról mennyire 
kérték ki ezzel kapcsolatban? Tehát velük történt-e az önök oldaláról egyeztetés ez 
ügyben? Bár nyilván nagykövet úrhoz is intézem ezt a kérdést, hogy Magyarországon 
e tekintetben mi a helyzet. Végül ahhoz kapcsolódóan, amit elnök úr is mondott és itt 
az elhangzottakból kicsit kiéreztem ezt, hogy van-e annak lehetősége, hogy esetleg 
ennek a folyamatnak majd az lesz a vége, hogy egyes tagországok ezt megerősített 
együttműködésként viszik tovább, vagy ennyire azért még ne szaladjunk előre, esetleg 
lehet elmozdulás. Tehát hogyan látja ezt a Bizottság? Tehát azok a tagországok, akik 
egyelőre még tartózkodóbbak vagy nem támogatják, ők hogy állnak ehhez, meg 
nyilvánvaló államtitkár úrhoz is szól a kérdésemnek az a része, hogy lehet-e olyan 
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módosítás, aminek következtében a kormányzati álláspont is árnyaltabb lesz vagy 
változik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Józsa képviselő úré a szó. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, 

hogy egy nagy jelentőségű és Magyarország számára is sok lehetőséget biztosító 
előterjesztésről, kezdeményezésről van szó. Valamelyik plenáris vitában pápai 
enciklikára hivatkozva bizonyította számomra egyik kereszténydemokrata 
képviselőtársam, hogy igazából a keresztény-szociális gondolat megelőzött 
mindenféle szociáldemokráciát e tekintetben. (Firtl Mátyás: Így igaz, ez tény!), még 
azt is lehetne mondani, hogy az első szocialista maga Jézus Krisztus volt, ha a konkrét 
cselekedeteit és csodatételeit megnézzük. (Hollik István: Ő keresztény volt, nem 
szocialista!) A csodatételeit nézd meg! Ha enni adott az embereknek… 

Szóval én javaslom, hogy tisztázzátok magatok között, mert az egyik ezt 
mondja, a másik azt. Egy biztos, hogy a szociális Európa az európai gondolat lényege. 
Tehát, ha visszagondolunk Winston Churchill 1946-os berni beszédére, amit ma már 
egyértelműen az európai, később Unió alapvetésének tekintenek, akkor a legeslegelső 
gondolat a béke, ezen hihetetlenül nagy csorbát ejtett az Egyesült Királyság azzal, 
hogy elengedte így ezt a népszavazást és a brexitet, tehát egy történelmi tévedés 
vétségbe hajszolta bele a népét Cameron, ugyanakkor a további rész, a béke 
folytatásaként az élet és a megélhetés biztonsága, a gazdasági prosperitás és innen 
már csak egy fél lépés a szociális biztonság.  

Ha hiszünk a strukturált gondolkodásban - márpedig komoly gondolatokat 
csak megfelelő hierarchiában lehet összerakni -, akkor igenis szükséges először egy 
elvi alapvetés, mint ez, ahogy Takács államtitkár úr mondta, az intézmények közötti 
deklaráció. Természetesen nem mindegy, hogy néz ki ennek a szövegezése, de mint 
műfaj, mint alapvetés mindenképpen úgy gondolom, hogy ez szükséges, és ez az a 
rész, aminek én a részleteit tekintve nagyon sok gondolatát visszaköszönni hallom a 
kormányzati politikában is. Tehát, ha önök ezt alaposan megnézik, ez lényegében 
összhangban van a kormány által hirdetett elvekkel, sőt itt volt egy közbevetett 
félmondatom, hogy az Orbán-kormány gazdaságstabilizációs politikájának kezdetben 
voltak, kifejezetten az eszköztárnak olyan lépései, amelyek Európában általában 
korábban baloldali kormányok lépéseihez kötődtek.  

Itt a nagytőke megadóztatására gondolok. Ez kifejezetten egy baloldali lépés, 
amikor a bankokat, az energiaszektort olyan nagy tőketulajdonosokat is 
keményebben megadóztatott - ezt önkritikusan mondom, a szocialista kormány 
ebben nem volt elég bátor. Tehát mi is kivetettük a bankadót, csak ilyen pici kis 
mértékben. Ennél sokkal komolyabb különadót is elbírtak, és azt hiszem, hogy ez 
lehetne az a terület, egyetértve azzal, hogy a versenyképesség megítélése is 
mindenképpen egy szükséges vizsgálat. Én örömmel hallottam nagykövet úr szájából 
azt a véleményt, hogy végre megfogalmazódott, hogy a szociális dimenzió vizsgálata, 
kezelése, biztos alapra helyezése nem árt a versenyképességnek, sőt valójában javítja 
a versenyképességet, egy magasabb szintre helyezi. Tehát más versenyképességi 
szinten mozog az az ország, ahol szociális biztonság van, ahol az oktatás-képzés ebből 
adódóan egy magasabb szintet tud elérni, ahol a humán erőforrás utánpótlása, 
újraképzése, képződése magasabb szintű, ez nem nélkülözheti a szociális dimenziót, 
egész más versenyképességi pályán tud mozogni, mint azok az egyébként csak az 
alacsony bérekkel versenyző, döntően többnyire tőlünk keletre helyet foglaló 
versenytársak. 
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Tehát azt javasolnám, hogy ne szakadjunk el a dolog lényegétől, és azokat a 
közös alapvető európai értéket jelentő megfogalmazásokat, alapvetéseket igenis 
támogassuk ebből az előterjesztésből, és ne gondoljunk bele olyasmit, ami más 
gyakorlatban biztos, hogy előfordult, mert a bírói indoklásban vagy a jogalkalmazói 
indoklásban szokott szerepelni egy ilyen megfogalmazás, hogy mi volt a jogalkotó 
szándéka, és általában egy konkrét jogszabálynál a jogalkotói szándékot az azt 
megelőző alapvetésből szokták levezetni, ami egy konkrét jogszabálynál nem biztos, 
hogy le van írva, de hogy mi volt annál a konkrét jogszabálynál a jogalkotó szándéka, 
az egy megelőző nyilatkozatból esetleg pontosítható. 

Tehát ne hagyjuk magunkat megvezetni attól, hogy esetleg volt vagy van olyan 
jogalkalmazói hivatkozás, ami rossz példára adhat jogot. Magyarországnak a szociális 
biztonsága, különösen az elmaradottabb térségek felzárkóztatása, esetleg egy később 
kibontakozó európai, tehát Brüsszelből finanszírozott szociális támogatási 
rendszernek a magyarországi érvényesítése, hogy magyarországi fejletlen régiók is 
ebben részesüljenek, úgy gondolom, hogy ez nem egy kockázati tényező, hanem egy 
olyan kifutása lehet a szociális Európának, ami Magyarország számára kifejezetten 
hasznos, aminek Magyarország haszonélvezője lehet. Tehát én azt szeretném 
javasolni itt - bár ez csak egy ilyen konzultációs napirend, ha jól értem, elnök úr 
kezdeményezését -, hogy Magyarország alapvetően támogatóan álljon hozzá ehhez a 
kérdéshez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP). Azt szeretném elmondani, amit államtitkár úr 

képvisel, tehát azt a részét fontosnak tartjuk, hogy valóban az eddigi tapasztalatok 
alapján, az Európai ügyek bizottsága számtalanszor foglalkozott a szubszidiaritás 
kérdésével, a nemzeti parlamentek szerepének a jelentőségével és valóban azt kell 
nekünk hangsúlyosan képviselni, ahogy jobbikos alelnök úr is itt megfogalmazta, 
hogy a nemzeti parlamentek szerepének csökkenését bizony nagyon nagy figyelemmel 
kell kísérni. Tehát ezért, ahogy államtitkár úr fogalmazott, azt messzemenőkig tudom 
vagy tudjuk támogatni.  

Az előzőleg nekünk itt tanácsokat adó képviselőtársamnak csak szeretném 
megjegyezni, hogy amikor a szociális enciklikákra is hivatkoztunk, az is ült, meg az is 
ült, tisztelt képviselőtársam, hogy ezt az Európai Uniót Schuman, De Gasperi és 
Konrad Adenauer hozta létre, indította útjára, és nem akarom kimondani, mert egy 
csapathoz tartozunk, de ugyanígy keresztény-szociális gondolkodási alapokon ezt 
mindenképpen fontos volt elmondani. (Dr. Józsa István: Pont erre akartam 
hivatkozni!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban egy rendkívül fontos témáról van szó, és 

ezért is tűztük a bizottság napirendjére, mert szükségesek tartottuk azt, hogy ezt 
megvitassuk, és erről szót ejtsünk. Tudniillik, ahogy államtitkár úr is említette, 
alapjában véve egyetértünk a célokkal. Ki ne akarna egy jobb Európát, egy jobb 
szociális hátteret egy-egy adott országban?  

A probléma a modus vivendi, hogy amíg elérünk oda, milyen formában is. 
Zupkó nagykövet úrra nézek, nekem az alapvető problémám, ami kisejlik ebből az 
egész menetrendből, a Bizottság lopakodó jogalkotási módszere. Volt korábban vitánk 
a kötelező betelepítéssel kapcsolatban, én ezt így értékelem, vagy ahogy államtitkár úr 
említette, az Alapjogi Charta esete. A probléma például az uniós finanszírozás 
kérdése, és ez elsősorban nem 2020-ig, hanem 2020 után fog problémát jelenteni. 
Azon törésvonalak tovább fognak repedni, amik már fönnállnak például az eurót 
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bevezetett tagországok és az eurót nem használó tagországok között vagy az északiak 
és a déliek között, satöbbi.  

A Bizottság terve szerint a pillér végrehajtása tehát uniós forrásokból lesz 
támogatandó, és referenciaként szolgál majd a 2020 utáni uniós pénzügyi 
programozási időszak kialakításához. Tehát úgy érzem, hogy ebben a tekintetben 
magyar szempontból kifejezetten hátrányos következményekkel járhat, hogy az uniós 
támogatások céljainak hierarchiája úgy módosulna, hogy a prioritás a legkevésbé 
fejlett, államtitkár úr is megjegyezte, keleti régiók felzárkózásának támogatása helyett 
a legnagyobb szociális problémákkal küldő, jellemzően déli tagállamok támogatása 
lenne.  

A másik problémám a lopakodó jogalkotással kapcsolatban, hogy ha 
megnézzük és fellapozzuk a lisszaboni szerződést, akkor ennek értelmében a pillért 
alkotó számos alapelv, illetve a jog tekintetében az Uniónak nincs hatásköre a 
Bizottság által javasolt tartalmú jogok meghatározására. Ezért mondtam, hogy az 
ördög a részletekben bújik meg, és ezen szabályozási területek alapvetően tagállami 
hatáskörbe tartoznak. A probléma az, hogy mindezt majd az országspecifikus 
ajánlásban kötelezően végrehajtandó verdiktként fogja megjelentetni az Európai 
Bizottság.  

Tisztelt Nagykövet Úr! Ezen félelmeink nem a demagógián, hanem azon 
európai jogon alapulnak, amit mi igyekszünk betartani, ami a lisszaboni szerződésben 
véleményem szerint benne van, és ez nemcsak a Bizottságnak, hanem a 
tagországoknak is az egyik bibliája: a hatáskörök lehatárolása, hogy mit adtunk át, 
illetve mit gyakorolunk közösen, és mit csak nemzeti hatáskörben. Tehát ebben nem 
látunk világosan. S valóban egyetértek képviselőtársaimmal, hogy az út elején nem a 
célt vagy a majdani célt, illetve azzal is egyetértve, de az alapvető jogszabályokat kell 
meghatároznunk, hogy mi mentén haladunk. Ezért aggályos ez számomra. A 
kérdésem az, hogy mennyiben van lehetőség a hatályos alapszerződési keretek között 
a szociálpolitika terén érdemben bővíteni az uniós hatáskört, mert akkor itt előbb-
utóbb a lisszaboni szerződés módosítására kerülhet sor. Angela Merkel szavaival élve, 
a palackból ne húzzuk ki a dugót, mert elszabadulnak az indulatok és a kérések, 
kérdések. Ez is számtalan érzékeny kérdést vet föl. 

Tisztelt Nagykövet Úr! Államtitkár Úr! Visszaadom a szót, tessenek 
parancsolni! 

Dr. Zupkó Gábor válaszai 

DR. ZUPKÓ GÁBOR képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete): Köszönöm szépen, próbálok rövid lenni. Először is, azt gondolom, hogy 
már fontos célját elérte a bizottsági ülés, mert sikerült megfogalmazni mind a 
kormányzat részéről, mind a bizottság részéről egyes félelmeket, amelyek a 
javaslathoz kapcsolódnak, és még időben, hiszen most tárgyaljuk ezt a javaslatot, és a 
cél az, hogy az év végére kerüljön ez elfogadásra.  

Elnök úr is említett repedéseket. A legnagyobb probléma az, és ezzel kell hogy 
szembesüljünk, hogy miközben egy nagyon súlyos gazdasági válságon megy keresztül 
Európa, és ezután most már hál’ istennek Európa nagy része egy gazdasági fejlődést 
élvezhet, a társadalmon belül viszont valóban vannak repedések, vannak, akik még 
nem élvezik ennek a gazdasági fejlődésnek az előnyeit, nem tudtak felzárkózni, nem 
tudtak bekapcsolódni a munkaerőpiacba. Ezekre a problémákra akarunk választ adni, 
és ez egy közös európai probléma. A közös európai intézményrendszerrel, az európai 
projekttel kapcsolatos elégedetlenséget is könnyen meglovagolhatják azok, akik arra 
hivatkoznak, hogy mit tesz ennek érdekében közösen az Európai Unió. 
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Azt gondolom, hogy azok a nyilatkozatok, azok a határozatok, amiket én már 
idéztem, azt mutatják, hogy van európai szintű fellépésre szükség, viszont ez nem 
biztos, hogy jogszabályt jelent; nem is jogszabálycsomagot tett le az asztalra az 
Európai Bizottság.  

Azzal bátorkodom kicsit vitatkozni, amit az államtitkár úr említett, hogy ez 
mennyire ideologikus javaslat. Ahogy én elnézem az Európai Parlamenten belüli 
szavazási arányokat különböző frakciónként, én nem látom azt, hogy ez nagyon 
eltérne pártcsoportonként, elég nagy volt a támogatása a nagy frakciók részéről 
minden irányból annak a határozatnak, amely szerint az Európai Parlament kérte, 
hogy a Bizottság ilyet előterjesszen, és úgy látom, hogy azért a tagországi kormányok 
közül is, azt gondolom, hogy különböző politikai családokhoz tartozó kormányok 
részről is van támogatottsága, hogy legyen ilyen pillér.  

De ami talán a legfontosabb - még egyszer -, hogy nem jogszabálygyűjtemény 
került az asztalra. A végrehajtás, a megvalósítás a tagállamok feladata, együtt az 
érintett felekkel. Nem tervezünk kifejezett uniós jogszabályt hozni, ez nem egy 
brüsszeli diktátum, ha szabad így mondanom. Meglévő irányelvek modernizációjára 
tettünk javaslatot, ahogy említettem, ezekben vannak jogszabályt érintő javaslatok 
meglévő irányelvekre, egyébként ez egy iránytű, nem jogszabály, nem olyan 
sztenderd, amely meghatározza, hogy innentől kezdve - most mondok egy példát - 
ennyinek kell lenni a minimálbérnek. Elvszerű megközelítése ennek az, hogy legyen 
minimálbér, vagy ne legyen - ez egy vitakérdés, de a javaslat szerint legyen -, és ez 
hogyan arányuljon, milyen számítási módszerrel - de csak elvszerűen -, mondjuk, az 
átlagbérhez. Legyen, és hogyan arányuljon az átlagbérhez, ilyesmikről van szó. Ez 
nyilvánvalóan az adott ország gazdasági teljesítményéhez pontosan igazodik. 

Ha elvszerűen közelítjük meg, ilyen iránytűszerűen közelítjük meg, jól látható, 
hogy nem arról van szó, hogy valami óriási, részletes jogszabálycsomaggal, 
szabályozási szándékkal közelíti meg a Bizottság. Ezt a szándékot jelzi az is, hogy ilyen 
nyilatkozatot javasol a Bizottság, amihez minden tagországnak a hozzájárulása 
szükséges, és az a szándék is, hogy ha valahol nagyon súlyos fenntartások vannak, 
akkor ott kompromisszumot kell találnunk és fogunk találni.  

Tehát nagyon fontos, hogy megismerjük a tagország félelmeit, fenntartásait, 
ezt szolgálja, azt gondolom, ez a bizottsági ülés is. Értjük azt, hogy vannak félelmek, 
hogy ez a versenyképességre negatívan hathat. Azt gondoljuk, hogy ha ez elvszerűen, 
célrendszerszerűen van meghatározva, nem összegszerűen, nem konkrét szabály 
szerint van meghatározva, akkor ez nem fogja gátolni a versenyképességet, hiszen 
igazodhat minden országnak a sajátos körülményeihez. Viszont azt gondolom, ezt 
nem kell említeni, ebben egyetértés van - legalábbis úgy látom minden hozzászólásból 
-, hogy nem egymással ellentétes a versenyképesség és a szociális jogok, hiszen 
nyilvánvalóan egy versenyképes gazdaságban a munkavállaló akkor tud 
versenyképesen hozzájárulni a gazdaság fejlődéséhez, ha megfelelő szociális jogokat 
élvez. Ez viszont eltérhet tagországonként. Ez az úgymond iránytű az elveket 
határozná meg, amely nagyjából a közös európai értékre és a közös kihívásokra 
építkezik. Ezzel kifejeztem azt is, hogy igen, a cél az lenne, hogy mindenki számára 
alkalmazásra kerüljön, hiszen a nyilatkozat is akkor kerül elfogadásra, ha mindenki 
elfogadja.  

A végrehajtás. Ha így tekintünk rá mint egy iránytűre, én úgy gondolom, akkor 
beépíthető egy szakpolitikai egyeztetésbe, hisz el kell választanunk egymástól azt a 
szerepet, amikor egy európai intézmény jogszabályalkotásra tesz javaslatot, 
végigmegy a döntéshozatali folyamaton, vagy amikor egy szakpolitikai koordinációra 
tesz javaslatot, másféle szerepet tölt be.  
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Egy szemeszterfolyamat, azt gondolom, egy rendkívül konstruktív szakpolitikai 
egyeztetés bizottsági főigazgatóságok, magyar minisztériumok között. Elég pozitív 
volt az idei szemeszterfolyamat végén az országjelentés fogadtatása, néhány 
észrevétel kivételével az országspecifikus ajánlások fogadtatása, amelyek egyébként 
nem kötelező érvényűek. Ez nem függvénye semmi másnak, ez egy szakpolitikai 
koordináció, amit közösen elhatároztunk. Ez is az lenne, egy szakpolitikai 
koordináció, amit közösen elhatároztunk. Ezért kicsit talán többet kell beszélnünk 
róla, hogy ezeket a félelmeket eloszlassuk, és lehet, hogy kell majd benne módosítani, 
de azt gondolom, hogy ez a párbeszéd hozzáárul.  

Azt gondolom, hogy mindenképp fontos megállapítás volt az, hogy az 
alapelvekkel és a célokkal egyetértünk, és nagyon remélem, hogy ilyen típusú 
párbeszéd révén eljutunk odáig is, hogy létrejöhessen egy közösen elfogadható 
dokumentum, amiben természetesen a magyar érdekeknek is szerepet kell játszaniuk. 
Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Ámen, így legyen, nagykövet úr, és valóban szükséges az a vita, mert 

megint csak egy népi mondást szeretnék idézni, láttunk már karón varjút. Korábban, 
még a kilencvenes évek elején nem értettem, hogy az Európai Közösségekben - akkor 
még Európai Közösség - volt egy mumus, ez a Bizottság, és ez a mumus ma is 
megmaradt az Európai Unióban. Mindig a Bizottságra mutogatnak, a 17 ezer 
bürokratára, és a többi… (Dr. Zupkó Gábor: Több van már azóta!) Hál’ istennek. 
(Derültség.) És főleg a kisebb tagországok esetében. És akkor mi következik 
mindebből 2020 után? Mi azért vagyunk itt, 2020 után is lesz élet az Európai 
Unióban, nem szeretnénk, ha akkor mi rosszabbul járnánk. Tehát ezeket a kérdéseket 
most kell tisztázni.  

A probléma számomra még az, hogy az Európai Bizottság sokszor saját 
nézetének megfelelően alkalmazza az európai jogot. Már bocsánat ezért a 
kijelentésért, de abban az értelemben, például most sem akarok vitatkozni nagykövet 
úrral, hogy most irányelvekről van szó, és az irányelvek mindig jogszabályokban 
fognak majd megtestesülni. Itt is van a száma, hogy COM kettőezer…, satöbbi, tehát 
2020 után nyilván újra fogják tárgyalni a jogszabályokat is azért, hogy megfeleljenek 
ezeknek az irányelveknek, amiket nyilván kétharmaddal, mondjuk, jóváhagytak, vagy 
beleegyeztek az Európai Unió tagállamai.  

Tehát számtalan olyan kérdést most kell tisztáznunk, hogy lássuk egymás 
szándékát. A szándék rendben van, csak a megvalósítását, tehát, hogy ne sérüljenek. 
És ez a probléma, hogy ne szakadjanak tovább azok a repedések, amik talán egyik 
okozói voltak a brexitnek, és reméljük, hogy ez nem fog folytatódni. Elnézést kérek, 
ha hosszabb voltam, és akkor visszaadom a szót államtitkár úrnak.  

Takács Szabolcs Ferenc válaszai 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Ha megengedik, ezt az egész kérdést egy picit más 
olvasatban is vázolnám, és talán ennek révén egy-két kérdésre is tudok válaszolni.  

Józsa képviselő úr hozzászólásában volt egy olyan mondat, amikor arra utalt a 
bírósági ítélkezési gyakorlat kapcsán, hogy mi volt a szándéka a jogalkotónak. 
Mindenekelőtt a kérdésünk az, hogy mi az Európai Bizottság szándéka. A nagykövet 
úr azt mondta, hogy meglévő irányelveket próbálnak modernizálni. A kérdésem az, 
hogy miért is, kinek a hatására, kinek a nyomására. Egész egyszerűen ex officio 
kitalálták a bizottsági hivatalban, hogy akkor most valamiféle új sztenderdeket 
hoznak létre.  
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Szerintem itt kell kezdeni az egész kérdést, hogy igazából miért van erre 
szükség. Tényleg nagyon szépen meg van fogalmazva: minőségi, méltányos, magas 
színvonalú, tehát olyan pozitív hívószavak vannak, mint egy reklámban, amikor az 
ember nézi a reklámot, és mindenki olyan szeretne lenni, mint a reklámban. De meg 
kell nézni a valódi szándékot, hogy mi van mögötte. Van egy olyan olvasata a 
dolgoknak, hogy 2004-ben az Európai Unió jól működött. A gazdasági 
versenyképessége globális viszonylatban nagyon jó volt, ezért a bővítés politikáját 
napirenden tartották, és a bővítés, ha lefordítjuk, azt jelenti, hogy újabb és újabb 
piacokat próbáltak szerezni a nyugat-európai vállalatok számára. Ez volt az Európai 
Unió bővítése. Tehát nem azért került sor a bővítésre, mert a magyar, cseh, szlovák 
embereknek magasabb szociális sztenderdeket akartak sokan, hanem egész 
egyszerűen úgy gondolták, hogy egy jól működő belső piac van, amely az Unió 
gazdasági versenyképességét garantálta, és ez valóban a háború utáni évszázadokban 
működött. Tehát nem is volt vita a bővítésben, mint ahogy egyébként most van. Tehát 
ma a bővítés egy olyan szitokszó, amelyet nem lehet elmondani Nyugat-Európában. 
Szerintem ebből nagy probléma lesz a Nyugat-Balkán vonatkozásában, de ez most 
nem egy idetartozó kérdés. 

A lényeg az, hogy amikor mi csatlakoztunk, akkor a piacainkat megnyitottuk, 
nyilvánvalóan elfogadva mindenféle szempontot és elvet. Mi tudtuk, hogy ez a 
játékszabály a csatlakozás része. Tehát Magyarország lemondott mindenféle olyan 
védelmi mechanizmusról, ami a saját piacait védte volna vagy a magyar gazdasági 
szereplőket védte volna. Cserébe megkaptuk a másik három alapszabadságot, 
szolgáltatást tudunk nyújtani, az állampolgáraink szabadon mozognak, a tőke 
szabadon mozog mindenféle irányba, és most úgy látjuk, hogy egy új helyzet van, 
ugyanis a 2008-as gazdasági válság teljes egészében megváltoztatta az Európai Unió 
fejlődésének az irányait. Ami előtt most állunk, az az Európai Unió 
együttműködésének egy új fejezete.  

Nem feltétlenül kell válságokról beszélni, válságok vannak természetesen, ezek 
majd azt indikálják, hogy lesz egy új helyzet, egy új fejezet indul az Unió 
együttműködésében, és a válság, ahogy mondtam a bevezetőben is, mi úgy látjuk, 
hogy felszínre hozott komoly mulasztásokat. Ugyanis azok a kelet-európai, közép-
európai tagállamok, amelyek 2004-ben csatlakoztak, magukra nézve kötelezőnek 
vették a játékszabályokat, így az uniós jogot is. Sőt, amikor 2010-ben méltányosságot 
kértünk az akkori Európai Bizottságtól, hogy kapjunk néhány év haladékot arra, hogy 
teljesítsük a rendkívül rigorózus gazdasági előírásokat, a 3 százalék alatti 
költségvetési hiányt, akkor az volt a válasz, hogy az európai uniós jog mindenkire 
egységesen vonatkozik. Ezzel szemben azt látjuk, hogy van számos európai uniós 
tagállam, amely évek óta messze-messze nem teljesíti a 3 százalékos költségvetési 
hiányt, mindenféle szankció nélkül, következmények nélkül. 

Itt lehet földrajzilag beazonosítani tagállamokat, de ez nem célom. Szerintem 
mindenki pontosan tudja, hogy milyen tagállamokról beszélek, és azt is látjuk, hogy 
azok a magas szociális sztenderdek, amelyek a képviselő úr szerint majd a 
versenyképességet maguktól garantálni fogják, sajnos nem működtek. De 
mindenesetre ez se jó arány. Azt láttuk, hogy ezekben az országokban a közép-
európainál sokkal magasabb szociális sztenderdek voltak, mégis a versenyképességük 
zuhant lefelé, mert nem tartották be a fiskális fegyelmet, a gazdasági szabályokat, és 
gyakorlatilag az egész Európai Uniót a gazdasági tönk szélére sodorták, az Európai 
Unió gazdasági versenyképessége óriásit esett világviszonylatban, többek között az 
Egyesült Királyság ezért lépett ki. Tehát én attól tartózkodnék, hogy most őket tegyük 
felelőssé. Ők azért léptek ki, mert azt látták, hogy az Európai Unió már nem 
versenyképes globális szinten, míg nekik, briteknek megvan a potenciáljuk arra, hogy 
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önállóan azok legyenek. Azt gondolom egyébként - ez személyes megjegyzés -, hogy 
rajtuk kívül más ilyen tagállam nincs, tehát én nem félek attól, hogy más kilépne az 
Európai Unióból, még a legerősebb Németország sem tudna talán önállóan úgy 
teljesíteni, mint adott esetben a britek tudnának, sok minden miatt, földrajzi 
elkülönülés - egy sziget -, történelmi múlt, globális bekötöttség, angolszász világ 
satöbbi. És a nemzeti parlamentek szerepét folyamatosan figyelmen kívül hagyták, ez 
is egy oka volt.  

Tehát az, hogy hiba volt-e a népszavazás, ilyen tartalmú kiírás, nyilván erről 
lehetne beszélgetni vagy vitatkozni, de úgy gondolom, hogy a probléma inkább azzal 
van, hogy nagyon sok uniós tagállam gazdaságilag nehéz helyzetbe jutott, és ebből 
fakadóan nagyon súlyos szociálpolitikai következmények álltak elő. Például van egy 
nagy déli tagállam, ahol a fiatalkori munkanélküliség 50 százalék körüli. Ez 
praktikusan azt jelenti, hogy minden második fiatal munka nélkül van, és igazából a 
rossz hír az, hogy nem is akar dolgozni. Ugyanis ők a jóléti társadalom szociális 
hálóján idáig eltengődtek, míg Közép-Kelet-Európában, ahol soha nem voltak jóléti 
tagállamok, az emberek kemény munkával a saját hajuknál fogva kihúzták magukat a 
bajból, majd amikor hajlandóak egyébként kevesebb pénzért is ugyanazt a munkát 
elvégezni külföldön, akkor néhány tagállam arról beszél, hogy szociális dömping van. 

Maga a kifejezés is olyan sértő és vérlázító, amelyet alapesetben 
visszautasítunk. Itt négy alapszabadság van, kérem szépen. Ha ők szociális 
dömpingről beszélnek, mi meg beszéljünk tőkedömpingről. Innentől kezdve akkor 
belemegyünk egy olyan vitába, ami nem gondolom, hogy érdeke lenne az Európai 
Uniónak, különösen nem a gazdaságilag jól teljesítő Németországnak. Szeretném arra 
is felhívni a figyelmet, hogy egyetlenegy tagállam volt Nyugat-Európában, amely a 
gazdasági válságot túl tudta élni, ez pedig Németország volt, s érdekes módon 
egyébként egy szociáldemokrata német kormány volt az Gerhard Schröder 
vezetésével, amely 2003-2004-ben a válságot már látva - merthogy németekről van 
szó, ők azért terveznek is néha, nemcsak élnek a nagyvilágban - olyan mélységű 
szociális megvágások mellett döntött, hogy az SPD-ből tízezrek léptek ki, mert nem 
értettek egyet ideológiai alapon ezzel. De ez volt az a gazdaságpolitikai meg 
szociálpolitikai intézkedés, amely a valódi versenyképességet tudta Németországnak 
biztosítani.  

S Németország, látni kell, hogy gazdaságpolitikában, gazdasági 
együttműködésben pont a közép-európaiakra számíthat igazából, mert mi nem a 
pénzüket szívjuk le, hanem a befektetett pénzüket tudjuk megfialtatni úgy, hogy 
közben mindenki jól jár, egy munkaalapú társadalomban hiszünk, és nem egészen 
értjük azt, hogy a Bizottság mitől kapott olyan nagy kedvet most arra, hogy egy olyan 
politikát határozzon meg - most iránytűnek hívjuk -, és tényleg nem nagykövet úr jó 
szándékát akarom megkérdőjelezni, de én nem vagyok nagyon biztos egyébként 
abban, hogy minden részlet mindenki számára teljesen világos jelen állapotban, mint 
ahogy számunkra sem, de vannak félelmeink, amikre elnök úr is már utalt. Most 
egyelőre iránytűkről beszél, ajánlásokról beszél, de igenis sajnos a jogalkotási 
gyakorlatban és a Bíróság ítélkezési gyakorlatában ez majd szépen az európai uniós 
joganyag részévé válik. Egyébként nem mi mondjuk ezt, képviselő úr, hanem az 
Európai Tanács Jogi Szolgálata, amelynek a véleményét ebben kikértük. Tehát 
vannak félelmeink, ez az eljárási probléma, hogy itt nem jogalkotásról van szó, de a 
végén mégis az lesz belőle; most még csak iránytűnek hívjuk, javaslatnak meg 
ajánlásnak.  

Valóban egyébként az országspecifikus ajánlások, ahogy a nevük is mutatja, 
nem kötelezőek, teszem hozzá, hogy ha végrehajtottuk volna az előző években, akkor 
nem itt tartanánk. Tehát mi kötöttük az ebet a karóhoz, és azt szoktuk mondani, hogy 
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nekünk van egy gazdaságpolitikai modellünk, mi azt követjük, és ennek 
eredményeként tudtunk kijönni a válságból. S igenis az a félelmünk, hogy azok az 
országok, ahol sokkal magasabb szociális sztenderdek voltak már idáig is, nem 
tartották be a fiskális fegyelmet, a gazdaságpolitikai fegyelmet, komoly gazdasági 
válságba kerültek, ennek nagyon komoly szociálpolitikai hatásai lesznek, ennek a 
javaslatcsomagnak a révén próbálják magukat kihúzni a bajból, egyébként az európai 
uniós jogot jól betartó, a fiskális fegyelmet betartó kelet-európaiak rovására. Tehát ez 
a félelmünk ezzel az egésszel.  

Ezzel együtt mi nyitottak leszünk, és nagyjából ezt a hangulatú álláspontot 
fogjuk képviselni végig, de konstruktívak leszünk az ügyben. S valóban nincsenek 
félelmeink, mert nekünk is van egy modellünk a szociális sztenderdek növelésére, ez a 
modell működik, az eredménytábla különböző szegmenseiben jól teljesítünk, tehát 
nem ilyen problémáink vannak, hanem az egész javaslatcsomag intencióival, az 
egyelőre zavaros szándékaival vannak problémáink, s azzal is problémáink vannak, 
hogy ez a gyakorlatban, az eljárásjogban mit fog jelenteni. Valóban az Európai 
Tanácsnak kell ezt jóváhagyni, ahol mindenki vétózhat, csak hát nyilvánvalóan egy 
vétót is jól meg kell indokolni. Tehát szeretnénk elkerülni azt a percepciót, amely 
majd arra fog kimenni, hogy tessék, megint itt vannak a magyarok meg a lengyelek 
meg a többiek, akik megint blokkolni akarnak egy nemes dolgot. Nem erről van szó.  

Arról van szó, hogy ki akarják fizettetni Kelet-Európával azt a 
fegyelmezetlenséget, amely egy csomó más tagállamot a gazdasági és szociális válság 
szélére juttatott. Én azt gondolom, hogy ez nem a lojális együttműködés, nem egymás 
tisztelete. Ebben a Bizottságnak is azon el kell gondolkoznia, hogy van-e olyan 
hatásköre, hogy bármely országcsoport mellé álljon vagy valamennyi 
országcsoportnak a szempontjait, gazdaságpolitikai modelljét ugyanolyan 
megközelítésben, nem kettős mércét alkalmazva fogják alkalmazni. Tehát egész 
egyszerűen erről van szó.  

S arról is szó van, hogy ez a térség egyébként, amiről beszélünk, a mi térségünk 
az európai gazdasági növekedésnek igenis egy motorja, épp a német gazdasági 
kamara jelentetett meg a héten egy olyan tanulmányt, amely bemutatja, hogy 
Németország forgalma a V4-térséggel ma sokkal magasabb, mint Kínával, 200 
milliárd eurós, tehát mi vagyunk Németország valódi szövetségesei, amikor európai 
gazdaságpolitikáról, szociálpolitikáról, szociális sztenderdekről beszélünk. Tehát ilyen 
problémáink vannak ezzel. Mondom, ezzel együtt mi konstruktívak leszünk a jövőben 
is, és nincs olyan szándékunk, hogy ne legyünk azok.  

S talán alelnök úr kérdésére: a szakszervezetekkel, érdekvédelmi 
szervezetekkel van egy folyamatos konzultáció. A konkrét javaslatcsomag kapcsán 
nyilván az ebben illetékes EMMI, NGM meg fogja tenni, de például a kiküldetési 
irányelv tekintetében, ahol azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy az azonos helyen 
azonos munkáért azonos bért kell fizetni; ezt a Bizottság elnöke fogalmazta meg, a 
közelmúltban megválasztott francia elnöknek ez volt az első számú politikai 
kampánytémája. Tehát itt arról van szó, hogy nem a lengyel meg a magyar meg a 
bolgár meg a román munkások szociális sztenderdjeit féltik - minőségi, jobb, 
egységes, satöbbi -, hanem a francia és egyéb vállalatok gazdasági érdekeit, csak hát 
ez nem a lojális európai együttműködés kérdése. Tehát itt nagyon eltérő álláspontok 
vannak. Nagyon nagy probléma egyébként az új francia elnöknek ez az első számú 
prioritása, de mint ahogy mindig, az Európai Unió valójában akkor tud fejlődni, ha 
van egy egészséges francia-német tandem. A britek kilépésével ennek még nagyobb 
jelentősége lesz. Itt arra számítunk, hogy Németország szava és súlya azért továbbra 
is meghatározó lesz ebben a kérdésben.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Most megadom a szót Zupkó 
Gábornak, aki jelezte, hogy szólni kíván. Tessék parancsolni, nagykövet úr!  

 
DR. ZUPKÓ GÁBOR képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 

Képviselete): Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék csak néhány észrevételt 
tenni. Ebbe hosszan nem is akarok belemenni, én semmiképp sem értelmezném 
kizárólag piacszerzésként az Unió keleti bővítését, sőt az első szempontok között sem 
említeném, nem így éltem meg, egyébként történelmi tudásom szerint sem ez volt a 
legelső szempont benne, de ez egy külön beszélgetés témája lenne.  

Egyébként, ha piacszerzésről beszélünk, Magyarország jól élt ezzel a 
lehetőséggel, mert Magyarország számára jelentkezett egy félmilliárdos piaci 
lehetőség, és erre a piacra megy az exportjának több mint 80 százaléka, többlettel, ha 
jól tudom, még Németországgal is többlettel. Tehát ha valakinek az volt a terve, hogy 
majd jól piacot szerez Magyarországon, akkor úgymond nem sikerült; Magyarország 
kihasználta ezt, és ennek egyébként örülök, hogy ilyen sikeres Magyarország az 
egységes piacon. 

Amit még egyszer szeretnék aláhúzni, és valóban magából a javaslatból ez a 
szándék próbál kimutatkozni, hogy itt nem új jogszabályalkotásról van szó, nem 
konkrét mértékről van szó, hanem sztenderdekről és célokról van szó. Azt gondolom, 
hogy amikor szociális pillérről beszélünk, itt nem napi szociális juttatásokról van szó 
önállóan, hanem valóban versenyképességi kérdésekről, oktatásról, 
esélyegyenlőségről és a többi, ami azt gondolom, hogy fontos szempont 
általánosságban is. De ha a célokra visszatérünk - nem akarom magamat túl hosszan 
ismételni -: Európa területén továbbra is vannak tartós problémák, hosszú távú 
munkanélküliség, ifjúsági munkanélküliség, a szegénység kockázata, nyilvánvalóan ez 
országonként változó, de Magyarországon is például a szegénység kockázatában 
vannak továbbra is olyan területek, ahol tudnánk javítani.  

A közös kihívások pedig előttünk vannak, és nem ugyanaz a gazdasági és 
szociális rendszer fog megfelelni annak a kihívásnak, amiben a globalizáció, a digitális 
forradalom, a munkavégzés feltételei változnak. S ha már volt szó a brexitről és Nagy-
Britannia helyzetéről, azt gondolom, nagyon fontos változás volt Nagy-Britanniában 
is, hogy a társadalom mely rétege és milyen mértékben részesült a globalizáció 
hatásaiból, s ez egy nagyon érdekes kutatás volt, mert a társadalom egy jelentős része 
nem részesült a kedvező hatásaiból. Nagyon fontos az, hogy ha globalizáció gazdasági 
fejlődést eredményez, ez eljut-e a társadalom minden rétegéhez, ezt is vizsgálnunk 
kell. De azt gondolom, hogy azok a félelmek, amik megfogalmazásra kerültek, valós - 
hogy mondjam - vitaalapot képeznek, és nagyon remélem, hogy az ezek a típusú 
párbeszédek, amelyeket itt kezdtünk, folytatódni fognak, és Magyarország is olyan 
garanciákat kap majd az elkövetkező hetekben, hónapokban, ami alapján tud majd 
csatlakozni az összes tagországgal együtt a nyilatkozathoz, és ezeket a félelmeket el 
lehet majd oszlatni. Ez a szándéka a Bizottságnak, tehát olyan kérdéseket, amelyek 
sarkalatosak egy tagország számára, nem érintheti, azok nem fognak bekerülni. Ez a 
szándéka a Bizottságnak.  

Remélem, hogy fokozatosan közeledni fognak ezek az álláspontok, és azt 
gondolom, hogy nagyon fontos ez irányú szándékot fejezett ki az államtitkár úr is, 
amit természetesen nagy örömmel fogadok, és közösen természetesen dolgozni 
fogunk rajta.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen nagykövet úrnak, államtitkár úrnak a remek 

beszámolókat. Ebből is látszik, hogy Európa válaszút előtt áll, és hogy hogyan tovább, 
ebben nekünk határozott véleményünk van, ahogy hallottuk államtitkár úrtól is a 
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magyar álláspontot, és reméljük, lesz elegendő energiánk arra, hogy meggyőzzük az 
európai döntéshozókat.  

Itt látszik igazán, hogy van és lesz ereje a visegrádi négyek 
együttműködésének, hiszen az együtt csatlakozás és a közös negyvenéves múltunk 
arra predesztinál bennünket, hogy valóban együtt talán erősebbek vagyunk. Erre is ad 
számtalan lehetőséget más együttműködés, szövetség az Unióban, hogy együtt 
erősebbek, mint a balti államok vagy a Benelux államok.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Nagykövet Úr! Köszönjük a beszámolót, és 
reméljük, hogy ennek a történetnek még lesz folytatása. Biztos vagyok benne, hogy 
bizottságunk elé fog kerülni. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére 2017. 
június 12-én kerül sor. Van egy jó hírem, hogy ez lesz az utolsó bizottsági ülésünk a 
tavaszi ülésszakban, a rossz hírem, hogy 9 órakor lesz a kezdés ebben a teremben. A 
téma: tájékoztató Magyarország 2017. évi nemzeti reformprogramjára és 
konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus ajánlástervezetről. Előterjesztő 
szintén egy másik tandem, Székely István Pál, az Európai Bizottság Gazdasági és 
Pénzügyi Főigazgatóságának igazgatója - aki már többször volt bizottságunkban - és 
Balogh László helyettes államtitkár úr.  

Az ülés berekesztése 

Mindenkinek jó pihenést kívánok! Egyébként csak megjegyzem, hogy a tavaszi 
ülésszak leghosszabb bizottsági ülése volt a mai. Köszönöm szépen. Viszontlátásra, 
erőt, egészséget! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 12 perc.) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Horváth Éva Szilvia 
 


