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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, a napirendi pontok előadóit és meghívott vendégeinket.  

Az első teendőnk a mai ülésen a határozatképesség megállapítása. 
Megállapítom az aláírt jelenléti ív alapján, hogy az eseti képviseleti megbízásokkal 
együtt a bizottság határozatképes.  

A második teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Képviselőtársaim a 
törvényi előírásoknak megfelelően kézhez kapták a napirendi javaslatot, mely a 
következő napirendi pontokat tartalmazza. Az első tervezett napirendi pontunk: 
tájékoztató az észt EU-elnökség programjáról és prioritásairól. Az előterjesztő Rein 
Oidekivi, Észtország nagykövete és Molnár Balázs államtitkár úr. A 2. napirendi 
pontunk: az eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről szóló 
országgyűlési határozati javaslat, amelyet képviselőtársaim a H/17344. számon 
kaptak kézhez, amely Szelényi Zsuzsanna képviselő asszony önálló indítványa. Itt 
döntenünk kell az indítvány tárgysorozatba vételéről. S végül nagykövetjelölt 
meghallgatására kerül sor, ahol zárt ülést fogok elrendelni. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a 
napirendi pontokkal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem 
fel. Ki az, aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk 
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy napirend előtt beszámoljak röviden az 
elmúlt két hét fontosabb látogatásairól, illetve találkozóiról. Szeptember 19-én Violeta 
Bulc közlekedésért felelős biztossal folytattunk, én azt hiszem, hogy egy rendkívül 
izgalmas eszmecserét a mobilitási csomagról, a közúti szállítási szektor terén tervezett 
változásokról, amelyen képviselőtársaim mellett a Gazdasági bizottság több tagja is 
részt vett. 

Szeptember 20-án az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságát 
fogadta az Európai ügyek bizottsága és a Gazdasági bizottság elnöksége. Szintén 
tartalmas tárgyalásra került sor az uniós források hazai felhasználása, illetve 
parlamenti ellenőrzése kapcsán.  

Szeptember 21-én Julian King biztonsági unióért felelős brit biztos látogatott el 
hozzánk, és Tessely alelnök úr, valamint Józsa képviselőtársunk fogadta. Ezen az 
eszmecserén szóba került többek között a terrorizmus elleni küzdelem, a migráció 
biztonsági kihívásai, valamint a PNR-irányelv is.  

Egy héttel ezelőtt pedig a V4-ek európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak 
találkozójára került sor Sárospatakon. A találkozón részt vett Kövér László házelnök 
úr, továbbá Molnár Balázs helyettes államtitkár úr is. Szóba került a nemzeti 
parlamentek uniós ügyekben betöltött szerepének a megerősítése, valamint a brexit 
várható hatásai az uniós alapvető szabadságokra. A találkozó zárónyilatkozat 
elfogadásával zárult, amelyet továbbítottunk az Európai Bizottság elnökének is.  
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Tájékoztató az észt EU-elnökség programjáról és prioritásairól 

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

Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlésről szóló törvény 38/A. § (3) bekezdése 
alapján bejelentem, hogy a bizottsági ülésen a nagykövet úr általi szemléltetést a 
bizottság engedélyezi. 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra: tájékoztató az észt EU-elnökség 
programjáról és prioritásairól. Az előterjesztő Rein Oidekivi, Észtország nagykövete 
és dr. Molnár Balázs, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, akiket ezúton is 
tisztelettel köszöntök.  

Igen tisztelt Nagykövet Úr! Most már hagyományossá válik, hogy minden 
egyes szemeszter kezdetén az Európai ügyek bizottsága meghívja, az elnökséget 
betöltő ország nagykövetét a bizottsági ülésre annak érdekében, hogy első kézből 
tudjon tájékozódni az elnökségi programról és természetesen az elnökségi program 
prioritásairól. Az észt elnökség parlamenti dimenziójának keretében július 9-10-én 
jelen voltam az úgynevezett COSAC-találkozón Tallinnban.  

Üdvözlöm Rein Oidekivi urat, Észtország egyébként Bécsben rezidens, 
Magyarországra akkreditált nagykövetét, aki az észt elnökség programjáról és 
prioritásairól fog beszélni. Nagykövet úr, öné a szó. 

Rein Oidekivi tájékoztatója 

REIN OIDEKIVI, Észtország nagykövete: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 
Mindenkinek jó reggelt kívánok! Valóban rendkívül nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy itt beszélhetek önöknek a prioritásainkról, mindazokról a gondolatokról, azokról 
a dolgokról, amik történtek, történni fognak az elnökségünk során.  

Először is engedjék meg, hogy egy személyes megjegyzéssel kezdjem! 
Általában, amikor az észt prioritásokról beszélek, jelentős mennyiségű időt töltök 
azzal, hogy Észtországról beszéljek. Itt azonban a személyes kitérő arról szól, hogy 
Magyarország azon szomszédaink közé tartozik, ahol nem szükséges már a 
bemutatkozás, nem nagyon kell önöknek bemutatni Észtországot. Én azt gondolom, 
elég jól ismerik önök, magyarok a mi országunkat, nem kell önöknek elmondanom 
azt, hogy egy eléggé furcsa ország vagyunk, akcentussal beszélünk egy szláv nyelvet, 
az oroszt, ezért bármikor is jövünk Magyarországra, mindig úgy érezzük, mintha 
otthon lennénk, mintha csak a szomszédból jöttünk volna. 

Egy nagyon rövid videót mutatunk majd Észtországról, egy rövid összefoglalót 
arról, amit mi, észtek szeretünk kihangsúlyozni: északi ország vagyunk apró 
csavarral, kis ország, kevés lakosság, viszont annál több fánk van, annál több a 
tengerpartszakasz és annál több a sziget, 2222 szigetünk van, egy különleges 
kapcsolatunk van az anyatermészettel, és ez megjelenik a hétköznapi életünkben, az 
értékekben, amiket követünk, amiket egyébként szeretnénk megjeleníteni az 
elnökségünk során is.  

Nagyon régi, több mint tízezer éves ökoszisztéma, amiben élünk. Az egyik 
erdővel legjobban fedett ország vagyunk. Az ország több mint 50 százaléka erdővel 
fedett, amelyek 30 százaléka egyébként védett erdő. Csak emlékeztetőül mondom, 
hogy négy észt város régebben a Hanza Liga tagja volt, tehát mondhatjuk azt, hogy a 
Hanza Liga szövetség valamiféle elődje volt az Európai Uniónak több száz évvel 
ezelőtt. 

Ami az észt elnökség mottóját illeti: „Unity through balance”, egység az 
egyensúly által. Mindkettőre szükségünk van annak érdekében, hogy előre tudjunk 
lépni az Európai Unióban. Az Európai Unióban mint elnökséget betöltő tagországnak 
az a szerepünk, hogy az összes különböző vélemény, érdek és hagyomány között 
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megtaláljuk a lehetséges egyensúlyt annak érdekében, hogy minden európai 
állampolgár számára a legjobb végeredmény szülessen. 

Az észt elnökségnek, mondhatom azt, hogy a logója, a szimbóluma sok 
mindenről beszél. Egyrészt arról beszél, hogy egyensúlyban vagyunk, ha ezt látjuk. 
Észtország valahol két nagy földrész között helyezkedik el, de nagyon fontos, hogy 
megtartsuk az egyensúlyt, és hogy képesek legyünk Európa ügyét együttesen 
előremozdítani, és teljes mértékben kihasználni minden lehetséges alkalmat, ami a 
fejlődést szolgálja, a különböző tagországok különböző véleményének 
összehangolásával. 

A másik történet, amiről a szimbólum beszél. Észtországról szólva talán arról 
beszél, hogy fontos a technológia, fontos a természet, és ez a kettő ismételten 
egyensúlyban kell legyen. Célunk, hogy megtaláljuk az egyensúlyt és a szinergiát a 
természet adta és az ember alkotta, a régi és az új között. Ugyanakkor ez a szimbólum 
egy modern építőkő is lehet, a bináris kódnak egy része, ami tehát azt mutatja, azt 
akarja szimbolizálni, hogy mennyire fontos nekünk a digitális világ.  

Természetesen egy évvel ezelőtthöz képest talán egy kicsit több optimizmus 
van bennünk Európa jövőjével kapcsolatban. A gazdaság ismételten elkezdett 
erősödni, az Európai Unió támogatottsága ismételten erősödött minden 
tagországban. (Dr. Józsa István megérkezik a bizottság ülésére.) 

Nagyon röviden bemutatnám a prioritásainkat. Négy prioritást tudnék 
megfogalmazni, és ezekkel kapcsolatban van egy rövid videó is. (Lejátszásra kerül a 
videófilm, amelyet a tolmács magyarra fordít.)  

Tehát még egyszer hadd ismételjem el ezeket a prioritásokat! Először is, a 
nyitott és innovatív európai gazdaság természetesen azt jelenti, hogy sokkal jobb 
lehetőséget szeretnénk teremteni az állampolgároknak, a vállalkozóknak; az erős 
belső piac mindenféleképpen kulcsmozgatója a gazdasági jólétnek. A belső piac még 
nem teljesedett ki, nagyon sok lehetőség még kiaknázatlan. 

Új lendületet kell adni a növekedésnek, a versenyképességnek és a munkahely-
teremtésnek. Egyszerű és kiszámítható üzleti környezetet teremteni, előmozdítani a 
kereskedelmi tárgyalásokat és fejleszteni a bankszektort. Ezeket a lehetőségeket azzal 
lehet elérni, hogy a különböző vállalatok határon átnyúló mobilitását és a 
letelepedését segítjük elő. Segítenünk kell Európának, hogy lépjen az okosabb és 
tisztább energiák felé.  

A biztonságos Európa. A biztonság az, amit talán a leginkább elvárnak az EU-
tól az európai uniós állampolgárok. A helyzet változatlanul kihívásokkal terhelt, a 
szervezett bűnözés, a külső határok védelme változatlan prioritást élvez. 

A migrációs válság bebizonyította azt, hogy Európa nem tekinthet el a határon 
kívül történő eseményektől, és egyértelműen megmutatkozott az is, hogy közös 
álláspont nélkül nehéz közös határőrizetet megvalósítani. A külső biztonságunk 
oszthatatlan.  

Szeretnénk támogatni az európai szomszédságpolitika célkitűzéseinek a 
megvalósítását. Szeretnénk megerősíteni a politikai elkötelezettségünket a keleti 
partnerség iránt. Az észt elnökség alatt az európai uniós szomszédsági csúcsot 
Brüsszelben tartjuk majd, november hónapban. Európának még többre van szüksége 
a biztonság, a védelem terén, és az a szándékunk, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a 
védelmi együttműködés.  

Annak érdekében, hogy előmozdíthassuk, erősíthessük az európai katonai 
képességeket, rendkívül fontos az is, hogy megfelelő módon odafigyeljünk a védelmi 
kiadások szintjére. Szintén fontos az EU-NATO együttműködés, beleértve a hibrid-, a 
kiberfenyegetéseket. Ezt úgy kell elmélyíteni és erősíteni, hogy az megfeleljen a 2016. 
júliusi közös nyilatkozatnak.  
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Az európai uniós külső határok erősítése megköveteli az intézmények és a 
tagországok közötti erősebb együttműködést, eközben és emellett gyors informatikai 
cserére, új informatikai rendszerekre is szükség van. Talán emlékeznek arra, hogy 
múlt héten Franciaország elnöke arról beszélt egy beszédében, hogy az Európai 
Unióban nagyon sokszor az történik, hogy mivel nincs elegendő rendelkezésre álló 
információ például Franciaországban, ismételten, újra és újra meg kell interjúztatni 
azokat a menedékkérőket, akik már áthaladtak más országokon. 

Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy a digitális Európa az egyik fontos kérdése 
az észt elnökségnek. Előkészítettük a digitális európai belső piacot, digitális 
megoldások a megfelelő adatok felhasználásával, és Észtországban rendkívül 
komolyan vesszük azokat a célkitűzéseket, amelyeket az Európai Tanács fogalmazott 
meg, hogy 2018-ra a teljes belső piaci csomag elkészüljön. Dolgozunk a trióban a 
partnereinkkel, Bulgáriával és Ausztriával, akik egyébként majd utánunk következnek 
az elnökségben, az Európai Tanács elnökségében. 

Visszatérnék még egy kicsit a digitális Európához. Néhány nappal ezelőtt, 
pénteken Tallinnban egy digitális csúcsot tartottak, összegyűltek az európai vezetők a 
digitális csúcsra. A befogadó és fenntartható Európa kapcsán, a környezeti és a 
társadalmi változások fényében fontos cél az inkluzív és fenntartható Európa annak 
érdekében, hogy megőrizzük az európai állampolgárok életminőségét. Fontos az is, 
hogy Európa új lehetőségeket nyisson a fiatal európaiak előtt az elnökségünk során.  

Célunk, hogy megvitassuk - meg is fogjuk vitatni - az oktatás 
modernizációjának lehetőségeit, az EU-ban az együttműködés lehetőségeit 2019-től 
kezdve az ifjúsági munkavállalás terén.  

A fenntartható Európában mindenféleképpen fontos a kiegyensúlyozott 
gazdasági modell megvalósítása. Sajnálattal nyugtáztuk azt, hogy az Egyesült Államok 
úgy döntött, hogy kivonul a párizsi megállapodásból. Mostantól kezdve még 
fontosabb az, hogy az Európai Unió elkötelezett maradjon a párizsi megállapodás 
mellett, hogy csökkentsük 2030-ra 40 százalékkal az üvegházhatású gázok 
kibocsátását. 

Nagyon röviden még a tallinni digitális csúcstalálkozóról. Mint mondtam, 
csütörtökön és pénteken került megrendezésre az elmúlt héten. A célkitűzés 
gyakorlatilag az volt, hogy közös álláspontot találjanak az európai uniós vezetők azzal 
kapcsolatban, hogy 2025-re hol akarnak lenni Európában a digitális innováció terén, 
és azért gyűltek még össze, hogy meghatározzák a legfontosabb előfeltételeit a 
digitális átalakulásnak az Európai Unióban. 

A nagy kérdés a versenyképességről szól sokszor Európában, és mi 
Észtországban azon a véleményen vagyunk, hogy ez a jövőnk, és ezért rendkívül 
fontos, hogy a kiberbiztonság terén is mindig mi járjunk egy lépéssel előrébb. 
Észtország, igen, egyike talán annak a tíz országnak, amelyek leginkább barátai az 
informatikának, az észtek 90 százaléka online van, a dán népnek 96 százaléka van 
online, és Ciprus 95 százaléka szintén online van. Szeretnénk elérni azt, hogy 
megfelelő szolgáltatásokat, e-szolgáltatásokat nyújtsunk, és szeretnénk biztosítani 
azt, hogy azokkal az e-szolgáltatásokkal, amelyeket élvezünk Észtországban, azokkal 
és azok által az európai piacokhoz is hozzáférjünk. Teljes mértékben abnormálisnak 
tartjuk azt, hogy orvosi, tehát egészségügyi, közegészségügyi kérdésekben még nem 
sikerült hozzáférni ilyen téren az európai piacokhoz. Abnormálisnak tartjuk azt a 
helyzetet is, hogy nagyon sok startup cég, amely Észtországban dolgozik, nagyobb 
piacokra szeretne kilépni, és ilyenkor inkább az Egyesült Államokba megy. Erre 
nagyon könnyű a válasz: egyszerűn nincs idejük arra, hogy a 28 különböző, 
idevonatozó európai uniós jogszabályon átrágják magukat, és azon egyenként 
átdolgozzák magukat, hogy betarthatók legyenek. 
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Finnországgal együtt egy közös szolgáltatási platformot vezettünk be a két 
szomszédos ország tekintetében egy X-road nevezetű program keretében. 
Magyarországot is mint baráti szomszédos országot szólítjuk, hogy csatlakozzon 
ehhez a közös informatikai platformhoz. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon 
szívesen beszélek önöknek más kérdésekről is. Én itt a prioritásokat említettem, de 
teljesen egyértelmű, hogy sok egyéb kérdés is van, amivel foglalkozni fogunk, 
mondhatom például a bevándorlást, mondhatom a brexitet, ahogy említettem a keleti 
partnerséget, a Nyugat-Balkán kérdését. Úgyhogy mi nyitottan várjuk itt a 
kérdéseket, a lehető legbővebb tájékoztatást szeretnénk tudni nyújtani.  

Nagyon fontos számunkra és mindenki számára az Európai Unió jövője. Én azt 
gondolom, hogy már mindenki megismerhette Juncker úrnak az álláspontját erről. Az 
elmúlt héten Macron francia elnök beszélt, Tallinnban múlt héten a francia elnök 
leült a német kancellárral egyeztetni, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy eléggé 
fontos üzenet jött Németország felől is abban a tekintetben, hogy együtt fognak 
működni Franciaországgal és a többi európai uniós tagországgal Macron úr 
javaslatainak a kidolgozásán Európa jövőjével kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, nagykövet úr, különösen azokat a kedves szavakat, 

amelyeket Magyarországról mondott. Most pedig Molnár úrnak adom meg a szót. 

Dr. Molnár Balázs Péter hozzászólása 

DR. MOLNÁR BALÁZS PÉTER helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm nagykövet úrnak a kimerítő előadását az észt 
prioritásokkal kapcsolatban. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok a magyar 
kormány nevében önöknek, hogy a tervezettnél fél évvel előbb kerítenek sort az első 
uniós elnökségükre. Erre a brit kilépés miatt volt szükség. Önök egy elég komoly 
válságokkal teli időben vették át az Unió elnökségét. Rögtön a már említett brexit az 
első olyan kérdés, ahol az EU27 egysége minél jobban előtérbe kerül, és annak 
biztosítása kiemelten fontos.  

Hadd mondjak itt pár szót arról, hogy mi a legfontosabb magyar prioritás a 
brexittel kapcsolatban. Mi teljes mértékben egyetértünk a Barnier főtárgyaló úr által 
fölvázolt hármas továbblépéshez elengedhetetlen prioritáslistával, ebből az első az 
állampolgárok jogai, a második a pénzügyi rendezés, a britek hozzájárulása a 
mostani, 2020-ig tartó uniós költségvetéshez, illetve az északír helyzet. Úgy ítéljük 
meg, hogy Theresa May miniszterelnök asszony két héttel ezelőtti beszéde jelentős 
előrelépést jelentett, ennek ellenére számos konkrétumban még komoly előrelépések 
szükségesek ahhoz, hogy az októberi vagy még inkább a decemberi európai ügyek 
tanácsa kimondhassa a megfelelő előrelépést, és így a következő szakaszba 
léphessenek a tárgyalások. 

Nagykövet úr szintén említette az EU jövőjéről szóló diskurzust. Ez egy kiemelt 
prioritás számunkra is. Mi az egyhangúlag elfogadott római nyilatkozat talaján 
állunk, úgy gondoljuk, hogy nem szükséges szerződést módosítani, először meg kell 
néznünk azt, hogy a reformfolyamat mire vezet, és ehhez kell igazítani a megfelelő 
jogi formát, amennyiben szükséges. Ön is említette a német kancellár asszonyt. Nehéz 
most elképzelni, hogy gyorsan kormány alakulhasson Németországban. Azt látjuk, 
hogy a szeptember 24-ei választásokat követően nem lesz egyszerű a 
kormányalakítás, az úgynevezett Jamaica-koalíciónak van a legnagyobb esélye, de 
még az is lehet, hogy 2018 előtt nem áll föl ez a kormány. Ahogy elnök úr mondja, a 
karácsony egy olyan dátum, amit valószínűleg belőhetünk ezzel kapcsolatban. 
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Innentől kezdve a német álláspont az EU jövőjével kapcsolatban nem lesz olyan 
erőteljes, mint azt Németországtól mindenki várja. 

Ezzel párhuzamosan a Bizottság egy erőteljes szerepre törekszik, láttuk a Fehér 
könyvét, láttuk az öt, jövőre vonatkozó dokumentumát. Illetve, ahogy ön is említette, 
nagykövet úr, Macron elnök szeptember 26-án a Sorbonne-on osztotta meg a 
gondolatait az EU jövőjével kapcsolatban, nem titkolt céllal a német kormányalakítást 
is befolyásolni szeretné ezzel. Illetve szintén fontos gondolatok hangzottak el Juncker 
bizottsági elnöknek az Unió állapotát, helyzetét értékelő beszédében.  

A magyar álláspont nagyon egyértelmű ebben a kérdésben. Mi úgy gondoljuk, 
hogy az EU jövőjéről és reformjáról az állam- és kormányfőknek kell konszenzusos 
döntést hozniuk, a római nyilatkozathoz hasonlóan. 

Az észt elnökségi programmal kapcsolatban önök június 29-én közzétették a 
programjukat. A Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkársága elkészítette 
és benyújtotta az előterjesztését a magyar érdekek szempontjából prioritást élvező 
kérdésekkel kapcsolatban. A korábbi évek gyakorlatához képest idén nem tettünk 
javaslatot arra, hogy egyeztetési eljárásra kerüljön sorra. Az előttünk álló dossziékat 
így ítéltük meg a tárcákkal egyetértve.  

Ahogy ön is mondta, négy prioritás köré szervezik a munkájukat. A nyitott és 
innovatív európai gazdaság kapcsán hadd emeljem ki, hogy Magyarország üdvözli az 
észt elnökségnek az EU-n belüli gazdasági növekedésre és versenyképességre való 
koncentrációját, illetve az európai bankunió és a piaci tőkeunió létrehozására 
vonatkozó további munkát. Mi úgy gondoljuk, hogy az EU költségvetésének jövőjéről 
a Bizottság 2017. második felében időközi jelentést fog készíteni. Ebben a 
legjelentősebb tematikus támogatási programokat, a Horizont 2020-at, az európai 
összekapcsolási eszközt, a CEF-et, a kohéziós alapokat és a KAP-alapokat fogja 
értékelni. Mi nagymértékben támogatjuk, hogy a vita beindul ezekben a kérdésekben. 
Az említett programok és szakpolitikák mind Magyarország, mind az Unió számára 
elsőbbséget kell hogy élvezzenek. 

Az energiakérdés olyan, amire muszáj a magyar kormány nevében utalnunk. 
Mi a Clean Energy Package, a tiszta energia csomag számos javaslatával egyetértünk, 
azonban ennek van egy vetülete, mégpedig a lakossági fogyasztók számára elérhető 
áron biztosított energia, amelyet nagymértékben veszélyeztetve érzünk akkor, hogyha 
ki kell vezetni a regulált energiaárakat, ahogy a bizottsági javaslat azt előirányozza. 
Magyarországon egyértelmű bizonyítéka van annak, hogy a liberalizáció nem jelenti 
az árak csökkenését, sőt, az árak emelkedését okozta a korábbiakban, ezért 
Magyarország mindenképpen kitart a hatósági árszabályozás fenntartása mellett. 
Ebben a legutolsó észt kompromisszumos javaslat jelentős elmozdulást jelent az 
irányunkba. 

A biztonságos Európa kapcsán számos olyan kérdés van, ami nagyon fontos a 
kormány számára, de kezdjük talán a migrációval. A migráció külső dimenziójának 
fontosságát abszolút támogatjuk. Üdvözöljük azt, hogy a külső határvédelemnek 
jelentős fontosságot tulajdonít az észt elnökség. Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a 
belső dimenzió, a migráció, a közös menekültügyi reform kapcsán az előrelépéshez 
teljes konszenzusra van szükség az uniós tagállamok között.  

Nagyra értékeljük azt, hogy az észt elnökség partnerünk abban, hogy az uniós 
állampolgárok számára oly fontos szabad mozgás, a schengeni rendszer akadálytalan 
biztosításának visszaállításában előrelépéseket tudjunk elérni. Egyetértünk azzal is, 
hogy a migrációs válságot a gyökereinél kell kezelni, ezért a harmadik országokat, a 
kibocsátó és tranzitállamokba irányuló segélyt, illetve az ottani életkörülmények 
javítását nagymértékben támogatjuk jelentős felajánlásokkal is.  
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Szintén köszönöm a nagykövet úrnak az európai szomszédságpolitika kapcsán 
elmondottakat. Azt gondoljuk, hogy mind a keleti partnerség, mind más harmadik 
országbeli partnerek kapcsán nagyon fontos az együttműködés. Itt külön kiemelném 
a Nyugat-Balkánt. Magyarország számára a Nyugat-Balkánnak biztosított uniós, 
illetve euroatlanti, atlanti csatlakozási perspektíva kiemelten fontos. Amennyiben 
nem tudunk előrelépést elérni ebben a kérdésben, lesznek más olyan globális 
szereplők, akik a helyünkre lépnek. Köszönjük az elkötelezettségüket ebben a 
kérdésben is.  

Azzal is egyetértünk, hogy az EU-tagállamoknak fokozniuk kell a katonai 
képességeiket és ezek összehangolását. Egyetértünk azzal is, hogy próbáljuk 
összehúzni a katonai és védelempolitikai beruházásokat, miután így kevesebb 
forrásráfordítással jelentősebb erőket tudnánk csoportosítani. A nagykövet úrnak 
nem kell mondanom, hogy Magyarország az egyik olyan tagállam, amely részt vesz a 
balti országok légterének biztosításában, más NATO-tagországokkal közösen, és ezt a 
jövőben is folytatni fogjuk. 

A harmadik prioritás a digitalizáció kapcsán. Magyarország kiemelten örül 
annak, hogy Észtország a zászlajára tűzte a digitalizáció kérdéskörét. Európa globális 
versenyképessége függ attól, hogy a globális forradalomban mekkorát tudunk 
előrelépni, és itt jelentős a lemaradásunk mind az ázsiai, mind az amerikai 
partnerekkel szemben. Nagyon fontos kérdés az ön által is említett kiberbiztonság 
kérdése. Úgyhogy Magyarország abszolút támogatja önöket ebben a prioritásban is. 
Azt gondolom, ez egy nagyon jelentős kitörési pont akár a legkisebb tagállamok 
számára is. 

Magyarország példaként tekint az önök digitalizáció terén elvégzett munkájára. 
Számos hazai javaslat van most is kidolgozás alatt.  

És végül a befogadó és fenntartható Európa. Azt gondolom, ez az a kérdéskör, 
ahol a nagykövet úr által a mottóban megfogalmazott egyenlőség megtalálása 
különösen fontos kérdés. Számos keleti-nyugati ellentétet látunk ebben a fejezetben. 
Csak hogy egy-kettőt említsek, ami ennek a bizottságnak is jelentős. Ilyen például a 
kiküldetési irányelv, a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv. Ennek a 
bizottságnak a hathatós közreműködésével is, amiért a magyar kormány nagyon 
hálás, 11 tagállami parlament 14 kamarája indított sárga lapos eljárást, felhívva a 
figyelmet a szubszidiaritási aggályokra a bizottsági javaslattal kapcsolatban. A 
Bizottság nem reagált erre, illetve változatlan formában ismét beterjesztette a 
javaslatát.  

A javaslat az észt elnökség alatt is tárgyalás alatt van. Mi továbbra is úgy 
gondoljuk, hogy ez a javaslat az egész európai versenyképességet aláássa, többek 
között azért, mert az egyik alapvető szabadságnak, a határon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás szabadságának a korlátozását jelentené, és így veszélyeztetné a 
belső piac működését. Mi úgy gondoljuk, hogy a jelenleg hatályos szabályozás is 
megfelelő szabályozási keretet biztosít a kérdés uniós kezelésére.  

Ehhez jelentősen kapcsolódik a mobilitási csomag, amely egy megfelelő, fair, 
tisztességes és nyitott közúti szállítási piac megteremtését irányozza elő. Itt a magyar 
gazdasági szereplőknek jelentős aggályai vannak. Ez az egyik olyan szektor, amely a 
rendszerváltozás győztese. Amennyiben a Bizottság javaslatát nem sikerül jelentősen 
átalakítani, akkor a cégeink számára ez komoly piacvesztést jelentene. 

Ön is említette a párizsi klímamegállapodást. Magyarország volt az első olyan 
tagállam, amely ratifikálta a párizsi klímamegállapodást. Külön elkötelezettek 
vagyunk ennek a végrehajtása iránt, és egyetértünk az elnökséggel abban, hogy annak 
ellenére, hogy az Egyesült Államok hezitál, illetve kilátásba helyezte a kilépését az 
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egyezményből, az Európai Uniónak nem szabad csökkenteni a vállalásait és előre kell 
menni ebben a kérdésben.  

Itt számos olyan kérdés van, aminek az említésére talán nincsen elég időnk, de 
amit azért mindenképpen elmondanánk, hogy az erőforrás-hatékony körforgásos 
gazdaság egy olyan kérdés, amivel a jövőben mindenféleképpen foglalkoznunk kell 
annak érdekében, hogy az Európai Unió jövője ne csak politikailag, hanem például 
társadalmi, illetve gazdasági és környezetvédelmi téren is megfelelően alakuljon. 
Köszönöm, elnök úr. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úrnak az expozéját. Megnyitom a 
vitát.   

Tisztelt Képviselőtársaim! Akinek kérdése, véleménye van, most elmondhatja. 
Kérem, hogy röviden tegyék! Jelzem, hogy az államtitkár úrnak 10 óra 56 perckor el 
kell mennie, jelezte előre. (Jelzésre:)  

Elsőként Bana alelnök úrnak adom meg a szót. Tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Nagykövet Úr! Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Igyekszem rövid lenni. 
Először is szeretném megköszönni nagykövet úrnak az észt EU-elnökségi programról 
tartott összefoglalóját, valamint a prezentációját, amit megtekinthettünk. Én azt 
gondolom, hogy azok a prioritások, melyek megjelenítésre kerültek, megfelelő módon 
és megalapozottan kerültek kiválasztásra.  

Amit én ki szeretnék emelni, hogy a digitalizáció vonatkozásában kimondottan 
Észtországról el lehet mondani azt, hogy önök élen járnak e tekintetben, példaként is 
tekinthet hazánk az önök országára ebben a vonatkozásban, és bízom benne, hogy a 
következő évek során mi is így tudunk majd előrehaladni. De említhetném az 
innováció területét is ebben az összefüggésben, hiszen hatalmas fejlődés ment végbe 
önöknél az elmúlt években, és nyilván - ahogy arról szó esett - ez a jövő, ebbe az 
irányba haladunk, tehát remélhetőleg néhány év múlva Magyarországon is arról 
beszélhetünk már, hogy komoly előrelépéseket tudunk felmutatni ezen a téren is. Mi 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről ezt rendkívül fontosnak tartjuk. 

Egy kérdésem lenne a nagykövet úrhoz, hiszen volt szó a prezentációban az 
azonos lehetőségekről az Európai Unió területén, ezért szeretném azt kérdezni öntől, 
hogy a Jobbik béruniós európai polgári kezdeményezéséről mi a véleménye, hogyan 
értékeli ezt, hiszen ez Észtország számára és Magyarország számára egyaránt fontos. 
Maga a kezdeményezés arról szól, és annak érdekében gyűlnek az aláírások az 
Európai Unióban, hogy fokozatos és érdemi bérfelzárkóztatás történjen Nyugat-
Európához, hiszen láthatjuk azt, hogy hatalmas különbségek figyelhetőek meg 
Nyugat-Európa és Kelet-Közép-Európa között, és például a kivándorlás problémája is 
érinti a balti országokat is, s ugyanígy hazánk szomszédos országait is, nemcsak 
Magyarországot. Úgyhogy ez lenne a kérdésem a nagykövet úrhoz, hogy erről a 
kezdeményezésről önnek mi a személyes véleménye. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szelényi Zsuzsa képviselő asszony következik. 

Tessék parancsolni! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen, nagykövet úr és 

államtitkár úr, a beszámolót. Pár kérdéssel szeretnék néhány ügyre kitérni. Az egyik 
kérdésem a digitális közös piacra vonatkozik nekem is. Arra volnék kíváncsi, hogy 
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mennyiben látja tagországi feladatnak a digitális fejlesztést, illetve mennyiben 
európainak, mondjuk, ami a pénzügyi befektetéseket vagy támogatásokat illeti. 

A másik kérdésem pedig, hogy ön, aki észt - önök ezt a digitális országot 
megcsinálták -, látja-e azt, hogy Európában a Google-hoz vagy a Facebookhoz 
hasonló, olyan globális cég létre tud-e jönni a következő 5-10 évben, ami egy erőteljes 
pozíció építését Európában a digitális piacon lehetővé teszi. 

A másik, kicsit technikai kérdésem mindkettőjükhöz, helyettes államtitkár 
úrhoz is, hogy a Macron-féle felvetések, illetőleg a Juncker-tervek, amik 
nyilvánvalóan az Európai Unió reformját vagy az erről szóló vitát a következő 
hetekben intenzívebbé fogják tenni, milyen formában fognak megtárgyalásra kerülni. 
Tehát mi a helye vagy milyen helyei vannak ennek a diskurzusnak, tekintettel arra, 
hogy ez a fajta reformfolyamat várhatóan most a német választások után 
mindenképpen felgyorsul? Van egy határidőnk, a 2017-es év, amikor európai 
parlamenti választások lesznek, és egy vezetőcsere lesz az Európai Unióban, nyilván 
addigra minél több mindennek ezekből a javaslatokból, illetve más, az Unióban 
keletkezett javaslatból meg kellene hogy valósuljon. 

A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy a tegnapi napon Katalóniában egy 
alkotmányellenes, de mégiscsak népszavazás zajlott le, ami egy hosszú idő óta zajló 
krízisnek egy újabb állomása Spanyolországban. Amikor az Európai Unió 
kohéziójáról vagy pedig biztonságáról beszél, akkor mondjuk, egy ilyen esemény az ön 
meglátása szerint mennyiben okoz újabb fejfájást tulajdonképpen minden más 
európai országnak is? Azok a társadalmi mozgások, amelyek a katalóniai 
népszavazást ebbe a stádiumba hozták - hogy most így fogalmazzak -, nem 
egyedülállóak Spanyolországban, ez némiképpen a brexithez is hasonló folyamat. Én 
úgy látom, hogy ez egy bizonytalansági tényező. Mind a kettőjüket kérdezem, hogy 
erről mit gondolnak. 

Az utolsó kérdésem pedig az euróra vonatkozik. Önök Észtországban 2011-ben 
bevezették az eurót, jóval sikeresebben, mint annak idején Görögország. Mit lát a 
legnagyobb upside-nak? Tehát mi volt a legnagyobb és legerőteljesebb pozitív 
hozadéka Észtország számára az eurónak? S államtitkár urat is kérdezem, hogy ön 
szerint Magyarország számára mi lenne a legnagyobb pozitívum, ha Magyarország az 
eurót bevezetné. Köszönöm szépen és várom a válaszaikat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még kérdés. 

(Nincs jelzés.) Tisztelt Nagykövet Úr! Egy rövid kérdést engedjen meg! Amint a 
beszámolómban a napirend előtt említettem, bizottságunk a múlt héten hallgatta meg 
Violeta Bulc biztos asszonyt, és az egyik érzékeny tárgyalási pontunk a kiküldött 
munkavállalók kérdése. Ez nagyon gyakran szóba került már bizottsági üléseinken is. 
Kérdezem, hogy az észt elnökség mit kíván ezen a területen elérni. Hogyan látja 
ennek a kérdésnek a megoldását?  

Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Először államtitkár úrnak adom 
meg a szót, mert neki el kell mennie, utána kérem nagykövet urat, hogy röviden 
válaszoljon a kérdésekre. Átadom a szót államtitkár úrnak.  

Dr. Molnár Balázs Péter válasza 

DR. MOLNÁR BALÁZS PÉTER helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönöm szépen. Köszönöm nagykövet úrnak, hogy a következő program közelsége 
miatt én kezdhetem a válaszadást. Először is, képviselő asszony, a digitális közös piac 
kiteljesítése és uniós, illetve nemzeti hatáskör, ez egy olyan kérdés, amiben 
egyértelmű egység van az Európai Unió tagállamai között, ezért a magyar kormány 
mindig azt mondta, hogy ezekben a kérdésekben kell továbbépíteni az integrációt. 
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Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy a digitális téren lehet előrelépni az Uniónak is 
EU27-es körben.  

A Google-Facebook-kérdést nagykövet úr fogja tudni megválaszolni.  
Macroni, illetve a junckeri tervek, EU reformja. Szerintem azért beszéltünk 

nagykövet úrral mindketten a német választásokról, mert úgy tűnik, nem lesz 
lehetőség arra, hogy a 2017. decemberi európai ügyek tanácsán, az EiT-n döntés 
szülessen ebben a kérdésben. A német pozíció több mint valószínű, hogy nem lesz 
olyan kiforrott állapotban, hogy tudnának hivatalosan véleményt megfogalmazni. Ezt 
amúgy Merkel köreiből már a választás előtt is lehetett hallani, hogy március előtt 
nem lesz német pozíció. Én azt gondolom, hogy még akár a március is lehet korai. 

Ettől függetlenül ezek a gondolatok egyértelműen befolyásolják a politikai 
közbeszédet is, illetve számos ötlet az újságok hasábjain is mindenki számára 
elérhető. Úgyhogy mind a macroni ötletek - amik azért hangsúlyoznám, hogy egy 
frissen megválasztott elnök ötletei -, mind Juncker bizottsági elnök évértékelő 
beszédében elhangzott ötletek egyelőre ötletként merülnek föl. Ahogy mondtam, a mi 
álláspontunk az, hogy az EU27 demokratikusan megválasztott állam- és 
kormányfőinek konszenzussal kell döntést hozni a kérdésben. Ehhez amúgy a 
visegrádi négyek mindenképpen konstruktív módon kívánnak hozzájárulni, ahogy 
megtettük a római nyilatkozathoz is, és számos ötletünket átvette az elfogadott, 
végleges római nyilatkozat.  

A katalóniai népszavazással kapcsolatban én azt tudom mondani, hogy ez egy 
alkotmányellenes népszavazás volt, a helyzet elég egyértelmű volt, természetesen 
ettől még számos társadalmi feszültség adódik Katalóniában. Én azt gondolom, hogy 
ezek a társadalmi feszültségek eddig is megvoltak. Ennek egy olyan, el nem ismert 
módját választotta az ottani helyi vezetés, amelynek egyértelmű, hogy nem lesznek 
következményei, ettől Katalónia nem fog elszakadni Spanyolországtól. Számos ilyen 
helyzet van Európában, ezzel egyetértek. Én azt gondolom, hogy ezek nem 
befolyásolják különösebben az Unió jövőjéről alkotott diskurzust. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most pedig kérem a nagykövet urat, hogy 

válaszoljon a kérdésekre. Tessék parancsolni! (Dr. Molnár Balázs Péter távozik a 
bizottság üléséről.) 

Rein Oidekivi válasza 

REIN OIDEKIVI, Észtország nagykövete: Köszönöm szépen. Először is, egy 
dolgot hadd említsek. Az államtitkár úr is említette ezt. Egyébként nagyon jó az 
együttműködés a hadseregeink között, tehát szeretnék emlékeztetni arra, hogy egy 
magyar század állomásozott Észtországban. A megerősítő intézkedések keretében 
rendkívüli az együttműködés a két hadsereg között. Az észt erők parancsnoka kérte 
tőlem, hogy külön mondjam el itt, amit a többieknek nem mondhatok el, hogy a 
magyar katonák az egyik legfegyelmezettebb alakulat volt, amelyik ott állomásozott 
nálunk, az összes közül, amelyik ott volt valaha. 

Ami a béruniót illeti, természetesen egyértelmű a rés, a szakadék a nyugat-
európai bérek és a kelet-európai bérek között, azonban én azt gondolom, mint ahogy 
azt tudják, Magyarország is támogat egy erős Európai Uniót, abban erős 
tagországokat, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk akkor, amikor felmérjük a saját 
lehetőségeinket. Tudjuk azt, hogy van néhány olyan ország, amelyek egy kicsit talán 
túlkalkulálták a lehetőségeiket, egy kicsit tovább terjeszkedtek, mint ahogy a 
takarójuk ért. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy az ilyen jellegű 
intézkedéseket, a gazdaság fejlesztésére fordított költségeket óvatosan kell kezelnünk 
és minden egyes országnak külön, a saját helyzetéből adódóan kell egyébként 
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megpróbálni versenyképes béreket fizetni, az Európai Unióban versenyképes béreket. 
Ez így és ilyen szempontból fontos kérdés természetesen minden állampolgár 
számára.  

Ami a digitális belső piacot illeti, igen, problémát jelent az, hogy nagyon sok 
szolgáltatás van Észtországban, amit például nem tudunk használni az európai 
piacon, és van egyféle nyomás, ami ránk nehezedik ilyen szempontból. 

Amikor elindultunk a mi saját e-kormányzati programunkkal, egyáltalán azt 
elkezdtük fejleszteni, építeni, egy nagyon szegény ország voltunk. Egész egyszerűen ez 
csak azt mutatja, hogy nem kell óriási mennyiségű pénz ahhoz, hogy ezeket a 
megoldásokat az ember kifejlessze.  

Akkoriban nagyon fontos együttműködés folyt a kormányzat és a különböző 
magáncégek között. Van egy ilyen történet, hogy az egyik vezető észt informatikai 
specialista megkérdezte a miniszterelnököt, és azt mondta neki, hogy szeretném azt 
javasolni, miniszterelnök úr, hogy fejlesszük ki az e-kormányzatot. Erre a 
miniszterelnök azt mondta, hogy rendben van, akkor három dolog van, ami ilyen 
szempontból most fontos. Április utolsó napja van. Májustól kezdve, legyen szíves, 
jöjjön, és jelentkezzen hogy munkába lép mint a kormányzati tanácsadóm. A 
második: üres a kassza. A harmadik: őszre kész legyen. És megtörtént, megcsinálták. 
Tehát azt gondolom, a cél és a szándék talán sokkal fontosabb, mint maga a pénz, 
mert vannak vállalkozások, amelyek készen állnak arra, hogy ezt megcsinálják. Sokkal 
fontosabb a bizalom, az állampolgárok bizalma, hogy használják az e-kormányzatot. 

A digitális gazdasággal kapcsolatban történtek észt számítások, hogy a digitális 
aláírás bevezetésének köszönhetően az átlag észt állampolgár évente öt munkanapot 
nyer azzal, hogy nem kell ügyintéznie. Persze, sok-sok kalkuláció van e mögött. 
Természetesen például sokkal kevesebb a papírfelhasználás, tehát itt meg felmerül a 
környezetvédelmi kérdés. Tehát a digitális piacot építeni, digitálisan fejleszteni kell. 
Észtországban mi azt szeretjük mondani, hogy mi nem a digitális szolgáltatások 
szabad áramlásáról beszélünk, hanem általában a szolgáltatások szabadságáról, mert 
a digitális legalább annyira szolgáltatás, mint bármilyen más szolgáltatás. Szeretnénk 
és szeretünk nagyon rugalmasak lenni, például nem olyan adókkal sújtani az 
informatikai piacokat vagy cégeket, amik miatt inkább az USA-ba vagy Ázsiába 
mennek vállalkozni. 

A katalán kérdés. Spanyolország egy demokratikus állam és annak a 
belpolitikai ügye a spanyol belügy. Igen, foglalkoztat bennünket a helyzet, és 
figyelemmel követtük azt, ami tegnap történt Katalóniában. Figyelemmel követjük, 
mert mindig vannak helyzetek, amikor nagy a zaj, a dobpergés. De ebben a 
pillanatban azt mondhatjuk, hogy nem tisztán egyetlen egy erő lép fel a 
kormányzattal szemben, hanem sok más erő is. Viszont ha csak azt nézzük, hogy mi 
történt eközben a kibertérben, akkor igenis azt látjuk, hogy vannak bizonyos erők, 
akár más államok, amelyeknek érdekében áll ezt a helyzetet szítani. Vannak államok, 
amelyek felhasználják a közösségi médiát arra, hogy kavarják a, tudjuk mit. Például 
tudjuk, hogy a német választásokon is volt ilyen.  

Észtországban bevezettük, lehetővé tettük azt, hogy elektronikusan 
szavazzanak az állampolgáraink. Az állampolgáraink egyébként a nemsokára közelgő 
helyi önkormányzati választásokon is majd elektronikus úton szavazhatnak. Ez azt 
jelenti, hogy nem kell fizikailag jelen lenniük Észtországban.  

Nagyon sok más állam pedig azt mondja, hogy ez nem biztonságos megoldás. A 
kiberfenyegetés nem istenigazából a választási rendszert fenyegeti, hanem pontosan a 
közösségi média által fenyegeti magát a választást, és ott van a nagyon sok félrevezető 
információ és hamis hírgyártás.  
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Ami az eurózónát illeti, nekünk nagyok jók az eredményeink. Az árak 0,2-0,3 
százalékkal mentek fel az euró bevezetése miatt, alapjában véve azért, mert egyébként 
már korábban is az eurózónához tartoztunk. Akkor, amikor bevezettük az észt 
nemzeti valutát, akkor azt a német márkához tűztük, és ez azt jelentette, hogy egész 
egyszerűen nem tudtuk, nem volt lehetőség arra - persze, volt lehetőség arra, hogy az 
árfolyam-politikánkban eltérjünk, de több ízben vizsgálta a parlament ennek a 
lehetőségét, és mindig úgy határozott, hogy nem. Ez azt jelenti, hogy elviekben az 
eurózónának része voltunk, hiszen rögzített volt az észt fizetőeszköz értéke, a német 
márkához rögzített. Időről időre persze nem tudtuk elkerülni a spekulációt. Kicsi 
pénznem a miénk. Olyasmi nem történt, hogy elszabadult infláció, defláció vagy bárki 
megpróbált volna ezzel spekulálni. Tehát én azt gondolom, hogy az euróhoz való 
csatlakozásunk technikai dolog volt a végére, amit egyébként a lakosság zöme 
támogatott. 

A kiküldetési irányelv - ez egy jó hosszú történet, és a Bizottságnak megvan az 
ezzel kapcsolatos álláspontja. Szeretnénk továbblépni ebben a kérdésben és az 
egyenlőség, az árak és a többi kérdésben, azt gondolom, mindez nagyon fontos 
kérdés. Mi figyelemmel kísérjük mindazt, ami történik, új ötletek, új irányelvek 
bevezetése kapcsán, ahogy mondom, egyensúlyra törekszünk Kelet és Nyugat 
viszonylatában is.  

Tudjuk, hogy az élelmiszertermelés terén, amit mondjuk, Kelet-Európában 
veszünk élelmiszer, igen, különbözik attól, amit Nyugaton megkapunk. Például a 
fogyasztóvédelmi hatóságaink meg azt mondják, hogy ha elolvassák az üvegen az apró 
betűt, akkor azt fogják látni, hogy mindenből szó szerint annyi van benne, de ha 
megnézzük ugyanannak a terméknek a minőségét egy nyugati országban és a keleti 
országokban, akkor egyértelművé válik, hogy szükség van a nagyobb egyenlőségre. S 
akkor még nem is beszéltem a különböző adókról, vagy nem is beszéltem a 
mezőgazdasági támogatásokról, amelyeket az Európai Bizottság, Brüsszel folyósít. 
Ahogy mondtam, tehát egyensúlyra törekszünk, és igazságosságra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a prezentációt, nagykövet úr. Engedje meg, hogy a 

bizottságunk nevében nagyon sikeres európai uniós elnökséget kívánjak önöknek a 
még hátralévő 2-3 hónapban. Nagyon remélem, hogy nagyon jó lesz a COSAC 
plenáris találkozója majd Tallinnban november végén. Remélem, hogy az időjárást 
intézik, és nem olyan lesz, mintha az Északi-sarkra mennénk. 

Köszönöm szépen az előadását, köszönöm, hogy itt volt. Viszontlátásra! 
 
REIN OIDEKIVI, Észtország nagykövete: Köszönöm szépen. Mi szeretjük 

mondani, hogy északi ország vagyunk egy kis csavarral; reméljük, hogy a kis csavart 
majd az időjárásban érvényesítjük. Köszönjük, hogy időt szakítottak ránk, hogy 
meghívtak engem, és ahogy azt mondtam önöknek, Észtországban egyértelműen 
érezzük azt, hogy a magyarok testvéreink, szoros partnereink, és ez így van. 
Köszönjük szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. S köszönjük a tolmácsunknak, hogy ismételten 

sikerült gondolatainkat hitelesen közölni. (Rein Oidekivi és munkatársai távoznak az 
ülésről.) 
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Az eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről szóló 
H/17344. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk az ülést a 2. napirendi ponttal, ami az 
eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről szóló országgyűlési határozati 
javaslat. Kérem Szelényi Zsuzsa képviselő asszonyt, hogy foglalja el az előterjesztői 
széket. (Megtörténik.)  

Tehát a napirendi pont címe: az eurózónához való csatlakozási folyamat 
megkezdéséről szóló országgyűlési határozati javaslat. Döntetnünk kell az indítvány 
tárgysorozatba vételéről. Ismételten köszöntöm képviselőtársamat. A határozati 
javaslatot szeptember 15-én nyújtotta be képviselőtársunk, és annak fő 
mondanivalója, hogy Magyarország eurózónához való csatlakozásának megkezdésére 
eljött az idő.  

Az idő rövidségére tekintettel csak három mondatban szeretném általában 
véve összefoglalni. Az első: az euró stabil valuta, Európa gazdasága növekszik, 
Magyarország a maastrichti feltételek nagy részének megfelel, és Nagy-Britannia 
kilépése, a brexit után az Európai Unió újratervezése alapvetően az eurócsoporthoz 
fog kötődni. Másodszor: az Országgyűlés megállapítja, hogy a gyorsan változó 
világban Magyarország pozícióját az segíti, ha az Európai Unió központi 
országcsoportjához tartozik. Ez az a kör lesz, amelyek bevezetik az eurót, ezért 
országunk nemzeti érdekeit az szolgálja, ha Magyarország egy rövid felkészülési idő 
után bevezeti az eurót. S végül: az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy 2017. 
november 15-ig jelenlétében tájékoztassa az Országgyűlést arról, hogy az 
euróövezethez való csatlakozás első hivatalos lépcsőfokát jelentő ERM II-
mechanizmusban való részvételi előkészületei hogy állnak. 

Tisztelt Képviselő Asszony! Átadom a szót. Tessék parancsolni! 

Szelényi Zsuzsanna szóbeli kiegészítése 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Kedves 
Képviselőtársak! Köszönöm szépen a szót. A bizottsági elnök úr elmondta, hogy 
ennek a javaslatnak mik a legfontosabb elemei. Magyarország 2004-ben csatlakozott 
az Európai Unióhoz, és akkor az aláírási szerződéssel vállaltuk azt, hogy belátható 
időn belül, amint a magyar gazdaság erre felkészül, Magyarország csatlakozni fog az 
eurózónához. Azért tettük ezt a vállalást, mert nyilvánvalóan szolgálja az euróhoz való 
csatlakozás Magyarország nemzeti érdekeit, Magyarország gazdasági és társadalmi 
felemelkedésének fontos feladata, hogy ez az összetartozás a pénzügyek területén is 
megtörténjen.  

2008-2009-ben egy olyan gazdasági válság rázta meg az Uniót, illetve az egész 
világot, ami elbizonytalanította az európai országokat és az európai valutát, az eurót 
is, Magyarország pedig részben azért tudott ebben a válságban jól evickélni, mert a 
forint árfolyamának igazításával olyan beavatkozásokra volt lehetőség, ami 
Magyarország gazdasági állapotát tudta stabilizálni. Mindenesetre a válság után 
indokolt volt némi óvatosság abban a tekintetben, hogy az országok hogyan és mikor 
csatlakozzanak az euróhoz. Azóta számos év eltelt, majdnem tíz, és mára az euró egy 
nagyon stabil valuta nemcsak Európában, hanem a globális térben, tehát az euró mint 
bizonytalan faktor megszűnt létezni, már csak az a kérdés, hogy Magyarország fel 
van-e készülve az euróhoz való csatlakozásra. Én úgy gondolom, hogy igen, számos 
magyar kormányzati nyilatkozat, többek között Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszteré is megállapítja, hogy Magyarország már képes az euróhoz való 
csatlakozásra, amint akarjuk - nevezetesen a kormánynak erre van szándéka -, ez 
elindítható.  
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Egy másik fontos faktor, amikor erről a kérdésről beszélünk az, hogy Európa, 
az Európai Unió egy nagyon fontos reformfolyamaton megy keresztül most éppen, és 
ez a következő fél évben, egy évben - az előbb is hallottuk az észt nagykövet úrtól - 
meg fog történni. Ennek jelentős része az eurózónához fog kötődni, és azok az 
országok, amelyek az euróövezet tagjai, nemcsak részt tudnak venni, hanem 
döntéshozatali helyzetben lesznek, azok, amelyek meg nem, azok nem lesznek 
döntéshozatali helyzetben. Magyarország ez utóbbiak közé tartozik, tehát 
nyilvánvalóan ez számunkra egy hátrányos helyzet. Ezen is mindenképpen javítana, 
ha mi az euróhoz való csatlakozásunk igényét megerősítenénk, és ebben a 
folyamatban részesként részt tudnánk vállalni.  

Ezt készítené elő az egyik javaslatom, nevezetesen hogy Magyarország már 
most kérje azt, hogy az eurózóna pénzügyminisztereinek tanácsülésein megfigyelői 
joggal legyen ott, legalább lehessen tudni, hogy mi zajlik, ha már nem vehetünk részt 
ebben a folyamatban. 

Ami biztos, hogy nagyon sok egyéb észszerűsítő folyamaton fog az euró 
átmenni, az Európai Központi Bank és a tagországok nagyon sok tapasztalatot 
szereztek az euróval kapcsolatban a válság kapcsán, és részben egy észszerűsítési 
folyamat is fog zajlani, ezzel párhuzamosan újabb ösztönzőket fog bevezetni ez 
Európai Unió, ez minden eddigi koncepcióból világos. Magyarországnak tehát 
érdemes megkezdeni ezt a folyamatot, és az én javaslatom erre irányul. 

Hozzá kell tennem, hogy az euró egy nagyon komoly kompromisszumigényt 
jelöl meg a tagországok számára. Azok az országok, amelyek ezekre a 
kompromisszumokra készen állnak, Európa magjához, közepéhez tartoznak, és a 
jövőben ez fogja megteremteni ezeknek az országoknak a biztonságát. Tehát az 
euróhoz való csatlakozás nem csupán pénzügyi kérdés, nem csupán 
társadalompolitikai kérdés, hanem a stabilitás és a biztonság kérdése is. Azt 
gondolom, a mi nemzeti érdekünk, Magyarország nemzeti érdeke, hogy ezt a 
kompromisszumképességet létrehozzuk, a belső magban legyünk és ennek a 
biztonságát megszerezzük.  

A magyar kormány képviselői, többek között a miniszterelnök ugyan 20-30 
évre datálja az euróhoz való csatlakozást, amiből egy olyanfajta politikai 
bizonytalanság származik, hogy a nemzetgazdasági miniszter szerint már most 
tudnánk csatlakozni, a miniszterelnök és a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint ez 
20-30 év. Én azt gondolom, a parlament végre a kezébe veheti ennek az ügynek a 
folyamatát.  

Mi, mint felelős döntéshozók, dönthetünk úgy, hogy a kormány számára 
előírjuk, hogy ezt a folyamatot gyorsítsa fel és ezt a stratégiai bizonytalanságot, amit a 
magyar kormány produkál, számoljuk fel. Úgy gondolom, ez egy történelmi lehetőség 
és történelmi felelősség a részünkről, ezért úgy gondolom, itt az idő, hogy a parlament 
kimondja, hogy egyrészt megerősítjük az elköteleződésünket az euróhoz való 
csatlakozás mellett; kérjük a nemzetgazdasági miniszter részvételét ezen a bizonyos 
euróövezeti pénzügyminiszterek tanácsán. A kormánytól kérjük egy cselekvési tervet 
arra vonatkozóan, hogy milyen társadalompolitikai lépéseket tervez a magyar 
gazdaság versenyképességének növelésére. Beszámoltatjuk a magyar kormány 
képviselőjét mondjuk egy hónapon belül arról, hogy éppen most milyen állapotban 
van az euróhoz való csatlakozás, hiszen az nemcsak egy Európai Unió iránt vállalt 
kötelezettség, hanem az irányunkban is vállalt kötelezettség. 

 Azt gondolom, hogy ez a javaslat semmiféle radikális tervet nem javasol, 
egyszerűen számon kéri a kormánytól azt, amit Magyarország vállalt és a kormány 
felelőssége, és mi mint parlament, egyszerűen számon kérjük a kormányt ezért. 
Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ezzel a történelmi lehetőséggel és 
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felelősséggel a bizottság élni fog és a javaslatomat napirendre tűzi. Köszönöm szépen, 
hogy meghallgattak. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki kíván 
hozzászólni. (Jelzésre:) Józsa képviselőtársam, tessék parancsolni! 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a 

messzemenő támogatásomról biztosítani a képviselő asszony előterjesztését. Valóban, 
a magyar emberek érdekét szolgálná az, ha a kormány határozott lépéseket tenne az 
euróövezethez való csatlakozás terén.  

Igazából nem érhető, hogy miközben jelentős megszorításokat hajtott végre a 
kormány 2010 óta és ezzel valóban elért bizonyos pénzügyi stabilitást, tehát a 
formális feltételeknek eleget tett, miért nem lépi meg azt a tényleges lépést, aminek az 
érdekében ezeket a megszorításokat hozta. Úgyhogy itt egy diszkrepanciát lehet 
tapasztalni. Én támogatom, hogy a bizottság támogatólag terjessze tovább ezt a 
javaslatot. Köszönöm szépen. 

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

Képviselő Asszony! Tisztelt Bizottság! A magam részéről, és ezzel természetesen a 
Jobbik álláspontját is ismertetem, nem tartom aktuálisnak az euró bevezetésének a 
kérdését. Ezért a tárgysorozatba vételt nem tudom támogatni, tartózkodni fogok a 
szavazás során.  

Azt azért megjegyezném, hogy az elkötelezettség megerősítésére azért volt 
szükség, mert az Európai Unióba való belépéssel vállaltuk ezt a kötelezettséget, és 
amennyiben úgy alakult, ezt meg kell majd tennünk. Jelen helyzetben én úgy látom, 
úgy értékelem, hogy más megoldandó problémákra kell összpontosítani, egyéb 
kihívásokkal is szembesül nemcsak hazánk, hanem az egész közösség, és ezeket kell 
most első helyen kezelni. Azt követően természetesen, amikor úgy hozza az idő és 
valóban ténylegesen felkészültek leszünk erre, akkor ezt meg lehet tenni, de jelen 
helyzetben azt gondolom, hogy Magyarországon nincsen realitása annak, hogy 
megtörténjen az euró mint közös fizetőeszköz bevezetése. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Több képviselői hozzászólási szándékot nem látok. Tisztelt Képviselő 

Asszony! Magyarország európai uniós csatlakozásával, mint hallottuk, vállalta, hogy 
bevezeti az eurót. Azt is mondhatnám, hogy ez a csatlakozási szerződésből fakadó 
kötelezettségünk. De az is igaz ugyanakkor, hogy az Alaptörvényünk rögzíti, hogy 
Magyarország törvényes fizetőeszköze a forint.  

Szeretném kiemelni, hogy véleményem szerint a csatlakozási szerződésben 
nincs időbeli korlátja az euró bevezetésének. Maga az előterjesztés is elismeri, hogy a 
maastrichti kritériumok teljesítésében nagyot léptünk előre, pláne ha 
összehasonlítjuk azzal, honnan indultunk 2010-ben.  

Egy fontos dologra azonban szeretnék utalni. Az úgynevezett nominális 
konvergencia ugyanis nem kizárólagos eleme a csatlakozási feltételeknek. Az 
államtitkár úrtól nagyon sokszor hallottuk, amikor meghallgattuk ez ügyben, ő 
említette, az ő szavait idézem: a reálkonvergenciának is be kell következnie, hogy az 
EU-átlagot a gazdaságunk jobban megközelítse.  
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A folyamat véleményem szerint egyértelműen megindult, de álláspontom 
szerint még nem értük el azt a pontot, amikor az euró bevezetéséről kellene egyik 
napról a másik napra dönteni.  

Én tisztelem a képviselő asszonyt és azt a szándékot, amivel ezt az 
előterjesztést elénk hozta, azonban óvatosságra intenék. Összességében a határozati 
javaslatot idő előttinek tartom, mivel nem idén, pláne nem november közepéig fog 
minderről a kormány külön jelenteni. Álláspontom szerint az éves költségvetési 
törvényjavaslat vitájában tisztázhatók az euróval kapcsolatos kérdések, vagy éppen 
majd a bizottsági ülésünkön, a konvergenciaprogram tárgyalásakor. Tehát 
véleményem szerint nincs szükség külön határozatra ebben a kérdésben, ezért a 
Fidesz-KDNP frakciója nem tudja támogatni a képviselő asszony előterjesztését. 
Mivel több képviselői jelzést nem látok, visszaadom a szót a képviselő asszonynak. 
Tessék parancsolni! 

Szelényi Zsuzsanna reflexiója 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen az észrevételeket és a 
megjegyzéseket. Ami az időkorláttal kapcsolatos megjegyzését illeti, elnök úr, azt 
gondolom, hogy megváltozott a helyzet Európában. Nyilvánvaló mindannyiunk 
számára, itt, a bizottságban az önök számára mindenképpen, hogy az elmúlt két-
három évben nagyon jelentős válságok bukkantak fel az Európai Unióban, és az 
európai országok vezetői részéről minden erőfeszítés azt a célt szolgálja, ahogy a 
nagykövet úrtól is hallottuk, hogy a döntéshozatali képesség gyorsuljon. Én azt 
gondolom, ez nem fog magára váratni. Lehet, hogy nem két hónap múlva, hanem 
négy hónap múlva lesz a német kormány készen arra, hogy döntéseket hozzon, de az 
biztos, hogy 2019 előtt itt nagyon jelentős intézményes változásokra kerül sor, és aki 
nincs a közepében ezeknek a döntéseknek, az lemarad. Aki kimarad, az lemarad, így 
is fogalmazhatnék az Unió vonatkozásában.  

Tehát igenis itt van az idő, hogy a magyar kormány és a magyar parlament 
ezzel a kérdéssel határozottan foglalkozzon. Természetesen a magyar gazdaságnak fel 
kell zárkóznia, ez a reálkonvergencia valóban elő kell hogy álljon, de én éppen azt 
javasolom ebben a javaslatomban, hogy bizony hallgassuk meg a kormányt, mit tesz 
ennek érdekében, nemcsak a nominális konvergencia vonatkozásában és a 
makrogazdasági számok tükrében, hanem hogy ez a társadalom igenis mennyire kész 
arra a versenyképességi kihívásra, amit az euróhoz való optimális csatlakozás igényel. 
Tehát igenis azt gondolom, hogy itt az idő. Ez nem jelenti azt, hogy holnap fogunk 
csatlakozni. Mindannyian nagyon jól tudják, hogy az euróhoz nem is lehet egyik 
napról a másik napra csatlakozni. Bizony legalább két-három év az, amíg ez a 
folyamat megvalósul. Mi erről a két-három előkészítő évről sem beszélünk még, 
hanem azt mondjuk, hogy ez nem időszerű.  

Szerintem nem állja meg a helyét ez az állítás. Ez alapvetően politikai szándék 
kérdése, mint ahogy az Alkotmány megváltoztatása is politikai szándék kérdése. Önök 
a 2011-ben hozott Alaptörvényt maguk is jó párszor megváltoztatták, tehát a 
Fidesznek nem lehet probléma az Alaptörvény megváltoztatása, ha ennek eljön az 
ideje. Én azt gondolom, hogy amint ez a politikai felkészülés és politikai akarat előáll, 
nyilvánvalóan az alkotmánymódosítás is meg fog majd történni, ezt ez a Ház meg 
tudja oldani.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a javaslat továbbra is időszerű, semmi 
módon nincsen elsietve. Ez arról szól, hogy beszéljünk az európai kérdésekről, 
hangsúlyosabban a plenáris ülésen, ahol ezek szinte soha nem kerülnek szóba, és 
örülnék, ha önök ennek a javaslatnak az útját ebben a bizottságban ilyen röviden nem 
vágnák el. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Hallottuk a képviselő asszony válaszát. Szavazást 
rendelek el. Kérdezem, ki az, aki támogatja képviselő asszonynak az előterjesztését, 
hogy tárgysorozatba vegyük. (Szavazás.) Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Hat nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönjük szépen, képviselő 
asszony, hogy idefáradt. Tehát a bizottságunk nem támogatja a tárgysorozatba vételt. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Most pedig a 3. napirendi pont megtárgyalása 
következik, így zárt ülést rendelek el, csak a megfelelő jogosítvánnyal rendelkezők 
tartózkodhatnak a teremben. Kérem, hogy a többiek hagyják el a termet.  

 
 

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 11 óra 32 perc 
A bizottság 11 óra 32 perctől zárt ülést tartott, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária 


