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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat ismertetése, a napirend elfogadása 

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

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

Második teendőnk a napirendi pont megállapítása. Képviselőtársaim a törvényi 
előírásnak megfelelően időben megkapták a napirendi ponti javaslataimat. A mai napra 
egyetlen napirendi pont megtárgyalását tűztük ki: Lázár János Miniszterelnökséget 
vezető miniszter éves meghallgatása. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek 
kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok ilyen jelzést.  

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt hozzákezdünk a napirendi pontunk megtárgyalásához, 
engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a múlt hét fontosabb látogatásairól. Kedden 
Éric Fournier francia nagykövettel tekintettem át az aktuális bilaterális kérdéseket, 
valamint az Európát érintő elképzeléseket. Jeremy Browne különleges képviselővel 
pedig a brexit-tárgyalások alakulásáról és a kilépés várható hatásairól egyeztettem. 
Szerda este Sárospatakon fogadtam Ankie Broekers-Knolnak, a holland szenátus 
elnökének a delegációját, ahol elsősorban a reformáció 500 éves évfordulójához 
kapcsolódó kérdések kerültek előtérbe. Úgy hiszem, ez a látogatás is hozzájárult a 
magyar-holland szorosabb parlamenti kapcsolatokhoz.  

Továbbá jelzem, hogy Csöbör Katalin képviselőtársunk Strasbourgban az Európa 
Parlament közgyűlésének ülésén vesz részt, Józsa képviselőtársunk pedig Brüsszelben 
tartózkodik az Europol konferencián. 

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatása 

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk az egyetlen napirendi pontunk 
megtárgyalásához: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter éves 
meghallgatása. Engedjék meg, hogy bizottságunk nevében tisztelettel köszöntsem Lázár 
János miniszter urat; köszöntöm Vitályos Eszter államtitkár asszonyt, Takács Szabolcs 
és Kis Miklós államtitkár urakat. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján tartjuk a mai bizottsági 
meghallgatásunkat.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Miniszter Úr! A miniszter urat február végén hallgattuk meg utoljára, 
azóta azonban számos alkalommal jelent meg az ülésünkön a tárca valamelyik 
államtitkára vagy helyettes államtitkára a legkülönbözőbb európai uniós kérdések 
kapcsán, legutóbb éppen az észt EU-elnökség prioritása, vagy éppen két hete 
Sárospatakon a V4 európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak találkozóján a brexit 
kapcsán. Ezúton is szeretném megköszönni azt a szoros együttműködést, ami a tárca és 
bizottságunk között van.  
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A mai ülésünkön elsősorban a kormány uniós politikájának főbb eredményeiről, 
az uniós források felhasználásának tapasztalatairól, valamint a brexitről és a migrációs 
krízisről kérnénk tisztelettel egy rövid áttekintést.  

Bizottságunk gyakorlatának megfelelően most megadom a szót a miniszter 
úrnak. Ha szükséges, akkor az államtitkár urak és hölgy is jelezhetik, hogy szólni 
kívánnak. Ezután pedig átadom a szót a képviselőtársaimnak. Összegyűjtjük a 
kérdéseket egy kanyarban, ha szükséges, akkor két kanyarban, majd visszaadom a szót 
a miniszter úrnak, illetve az államtitkár asszonynak és az államtitkár uraknak.  

Miniszter Úr! Tessék parancsolni, öné a szó. 

Lázár János hozzászólása 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Szeretném megköszönni a munkatársaim nevében is a 
meghallgatás lehetőségét, és köszönöm szépen a bizottság parlamenti képviselő 
tagjainak és munkatársainak az együttműködést, amit a 2017-es esztendőben az európai 
uniós ügyek általános viteléért felelős Miniszterelnökség és a bizottság közösen 
elvégzett. Úgy gondolom, ez a munkakapcsolat mind a kettőnk számára hasznos volt. 
Minden képviselőtársunk számára igyekeztünk megfelelő rálátást, ellenőrzési 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a kormány a végrehajtó hatalom vezetőjeként az 
Európai Unióban és az Európai Unióval milyen munkát végez. Röviden szeretnék egy 
technikai tájékoztatást adni a munkafeltételekről. Mi több fejezettel is készültünk a mai 
ülésre, kollégáim jelenlétét ez indokolja. Utána pedig azt kérném, hogy Takács Szabolcs 
államtitkár kolléga kapjon arra lehetőséget, hogy egy általános politikai áttekintést 
adjon, mindjárt meg is indoklom, hogy miért ő. 

Mint ismeretes, 2014-ben, amit a bizottság számára már többször elmondtunk, 
egy olyan struktúra kialakítása mellett döntött a miniszterelnök, akinek az Alaptörvény 
szerint egyedüli joga van arra, hogy a kormány struktúráját kialakítsa, hogy a korábbi 
gyakorlattal ellentétben azt nem külügynek, hanem belügynek tekintjük, ami 
Brüsszelben történik, hiszen Magyarország az Alaptörvény szerint az ország szervezését, 
irányítását és működtetését bizonyos tekintetekben az Európai Bizottsággal közösen 
végzi. 

Tehát bizonyos országirányító, országszervező hatáskörök közösen kerülnek 
gyakorlásra. Éppen ezért a legnehezebb munka egy szervezeti munka volt, ami azt 
jelentette, hogy a Külügyminisztériumtól az Európai Unióban működő állandó magyar 
képviseletnek, illetve a hozzárendelt feladatoknak és felelősségi köröknek át kellett 
jönni a Miniszterelnökségre.  

Eltelt 3 és fél esztendő a kormányzásból, közeledünk a 2018-as számadás 
időpontjához. Úgy gondolom, hogy a helyzetértékelést érdemes azzal kezdeni, hogy ez a 
struktúra működik vagy sem. Szerintem ez egy működőképes struktúra, 
mindenféleképpen ez az újítás meggyőződésem szerint meghozta a várt eredményeket. 
Szeretném azt is elmondani, hogy mind a V4-ben, mind az Európai Unió tagországaiban 
az európai uniós ügyeket kiemelten kezelik. Ahol kisebb kormány van, ott külön 
kormányzati szervezetben, ahol nagyobb kormány van, pedig önálló miniszteri 
felelősséggel látják el ezt a munkát. 

Tehát az, hogy ennek az ügynek különleges szerepe, jelentősége van, ez az ügyek 
normál menetére is igaz. A bizottság mai beszámolási napirendjén nyilván nem 
szerepelnek azok a napi, rutinszerű ügyek, melyek a körülbelül 100 fővel működő 
Állandó Képviselet tevékenysége és a magyar kormány tevékenysége Brüsszelben. Itt 
szeretném azt elmondani, hogy mi az állandó képviseletre úgy tekintünk, mint hogyha 
egy önálló minisztérium lenne.  

Azt gondolom, hogy ma a kormányzati struktúrában Magyarország számára 
dolgozó nagykövetek közül a legfontosabb állomáshely Brüsszel. Az Állandó Képviselet 
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vezetője a legfontosabb politikai és végrehajtó hatalmi munkát végzi és képviseletet 
látja el, és tulajdonképpen olyan, mint ha a kormány tagja lenne. Tehát azt gondolom, 
hogy akik Brüsszelben dolgoznak, azok nem külügyminisztériumi tisztviselők, nem 
külügyminisztériumi követségi alkalmazottak, hanem a magyar kormányzati apparátus 
részét képezik. 

Itt szeretném azt elmondani, hogy tudom, hogy önök kapcsolatban vannak az 
Állandó Képviselet munkatársaival, akik az önök brüsszeli tevékenységét is igyekszenek 
támogatni, és azt szeretném elmondani, hogy sikerült a költségvetési felelősséget viselő 
Gazdasági Minisztériumtól és a miniszterelnök úrtól olyan támogatást kapni, hogy az 
állandó képviseleten dolgozó kollégák bérét, munkafeltételeit sikerült javítanunk, és V4-
es átlagra hoznunk. Tehát Magyarország munkatársai Brüsszelben most tartanak ott, 
hogy a V4-es átlagon vannak, ami a kereseteket és a jövedelmet illeti. 

Abból a szempontból, hogy mennyi ügyet kell vinniük, mennyi felelősségük van, 
milyen nehéz ügyek tornyosulnak előttük - földügy, energetikai kötelezettségszegési 
eljárások vagy éppenséggel a kvótaper vagy a bevándorlással kapcsolatos ügyek, úgy 
gondolom, időszerű volt a csapat megerősítése. Ráadásul ezek rendkívül fölkészült 
emberek. A brüsszeli munkaerőpiacon óriási a kereslet irántuk, és nyilvánvalóan 
ezekkel a keresményekkel, bérekkel nem könnyű versenyezni, de itt nagy lépést tettünk 
előre. Ez az első teljes év, hogy ez az új rendszer működik. Tehát van egy jó csapata 
Magyarországnak Brüsszelben az Állandó Képviseleten, aki készek és képesek arra, 
hogy Magyarországot, az egész országot, az ország érdekét képviseljék és érvényesítsék. 
Ez szerintem nagyon fontos dolog, hogy versenyképesek legyünk más, velünk egyébként 
sok mindenben egyetértő vagy más ügyekben konkuráló országokhoz képest. 

A belső struktúra úgy néz ki, hogy Takács Szabolcs államtitkár úr a politikai 
főnöke ennek a csapatnak. Az ő feladata az Állandó Képviselet részbeni felügyelete, 
részben pedig a kormányzaton belüli európai uniós ügyek összehangolása, ami nem 
könnyű dolog, mert nyilvánvaló, hogy az Igazságügyi Minisztérium kiemelt felelősséggel 
rendelkezik mint olyan minisztérium, aki a kötelezettségszegési eljárásokat viszi; 
másrészről nyilvánvalóan a Miniszterelnökségnek mint az európai uniós források 
koordinációjáért viselt felelőssége is speciális, és van egy általános felelőssége: az összes 
európai ügy koordinálása.  

Tehát arra a kérdésre, hogy ki ma a kormányban az európai uniós ügyek 
általános főnöke, ki az, aki koordinálja a tárcák álláspontját, az a válasz, hogy Takács 
Szabolcs kolléga az, aki Martonyi János külügyminiszter úr közvetlen munkatársából 
lett a Miniszterelnökségen államtitkár, és úgy gondolom, hogy kiváló munkát végzett az 
elmúlt időszakban. Ő végzi el egyébként a V4-elnökséggel kapcsolatos operatív munkák 
egy részét is, és dolgozik közvetlenül a miniszterelnök úrnak is, hiszen a miniszterelnök 
úr mellett van egy kiemelt és megerősített stáb Gottfried Péter vezetésével, akik az 
európai uniós ügyek közvetlen tanácsadói munkáját végzik el a miniszterelnök számára 
az Európai Tanács ülésének előkészítése kapcsán.  

Tehát operatív szinten minden miniszter megy a saját tanácsülésére, ez a 
döntéshozatal, döntési mechanizmus, a koordinációt Szabolcs látja el, és a 
miniszterelnök mellett van még egy külön csapat, akik támogató, tanácsadó munkát 
végeznek az Európai Tanács üléseinek dinamikájában és tematikájában.  

Ezenkívül van egy V4-koordináció is, ami kiemelten fontos, hiszen a kormánynak 
a Bizottsággal, a Tanáccsal, a Tanács elnökével kell szoros munkakapcsolatban lennie.  

Ehhez jön még a brexit-kérdéskör. A brexittel kapcsolatban is van a 
Miniszterelnökségnek kiemelt egyeztetési felelőssége. Zajlanak kétoldalú tárgyalások is. 
Rendszeresen, negyedévente a brit partnerek megjelennek Budapesten és részletes 
tájékoztatást és betekintést adnak a brexit-tárgyalások állásába, de itt nyomatékkal 
hívom fel technikailag a figyelmet, hogy az Európai Unió döntése az, hogy a tagok 
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együtt tárgyalnak Nagy-Britanniával, tehát külön tárgyalás nincs, csak együttes 
tárgyalás van.  

Ez a munka, amit jelen pillanatban ezen a területen végzünk, óriási felelősséget 
ró a Belügyminisztériumra, ami a bevándorlást illeti, hiszen a Belügyi Tanácsban a 
Belügyminisztériumnak kell migrációs ügyekben helytállnia. 

Ott külön van a bevándorlással kapcsolatban, úgy gondolom, egy nagyon 
felkészült csapat. És ahogy említettem, a kötelezettségszegési eljárások területén pedig 
az Igazságügyi Minisztériumban van meg az a jogi tudás, ami a különböző 
kötelezettségszegési eljárásokban az egyeztetések bonyolítására alkalmas. Az Állandó 
Képviselet vezetője vezényli ezt.  

A kötelezettségszegési eljárások döntő része nem jut el bírósági szakba, miközben 
tele van a sajtó vele, hogy Magyarországgal szemben mennyi „kötszeg-eljárás” van. Ez 
az európai átlagnak megfelelő, ebben semmi különlegesség nincs. Fajsúlyos témákban 
van kötelezettségszegési eljárás, ez kétségtelen tény, ezeknek a „kötszeg-eljárásoknak” a 
döntő hányada azonban általában megegyezéssel végződik, de vannak súlyos ügyek, 
ilyen például a földügy, amit én a legsúlyosabbnak tartok a következő évek magyar 
belpolitikáját és belső viszonyait illetően is, ez például egy kiemelt ügy, ami speciális 
szaktudást érdemel.  

Más országokkal ellentétben a magyar kormány az európai uniós érdekei 
képviseletére és érvényesítésére nem vesz igénybe külső segítséget, ezt szeretném 
tisztázni, hiszen ezzel kapcsolatban is rendszeresen kapunk kérdéseket, kivételes 
eljárásban Paks II. kapcsán vettünk jogi segítséget igénybe, ügyvédi segítséget igénybe 
és gazdasági tanácsadói segítséget igénybe, de ez egy olyan speciális versenyjogi munkát 
igényelt, amihez egy 12 milliárd eurós szerződés kapcsán úgy gondolom, ez indokolt és 
megfelelő lépés volt. Tehát döntően saját erővel dolgozunk, külső erőt nem veszünk 
igénybe. Kivételes esetben, kivételesen nagy ügyben, mint amilyen volt a Paks II. 
versenyjogi eljárása az Európai Bizottság előtt, igénybe vettünk külső ügyvédeket, 
amerikai ügyvédeket is igénybe vettünk, német ügyvédeket is igénybe vettünk annak 
érdekében, hogy a versenyjogi felkészültségünk megfelelő legyen. Úgy gondolom, ott a 
magyar átlagos kormányzati tudást meghaladó jogi felkészültségre volt szükség és 
speciális tudásra volt szükség, és ugyanez illeti ennek a gazdasági részét is. Azt 
megmondani, hogy mennyi lesz az áram ára 20 év múlva Európában és ezt költségvetési 
megtérülési számításokkal alátámasztani azért nem egy egyszerű képlet. 

Amiből ma készültünk, az elnök úr felvetése alapján: az Európai Unió általános 
helyzete, hiszen úgy gondolom, hogy egy vitát indított a Bizottság, egy vita folyik a 
Parlamentben és így vita folyik a Tanácsban arról, hogy mi az Európai Unió jövője. 
Ezzel kapcsolatban a magyar álláspont is ki kell hogy kristályosodjon a V4 keretein 
belül, és az Európai Unió jövőjét meghatározó néhány kérdéssel külön foglalkozik a 
kormány. Ilyen minden kormányülésen a bevándorlás kérdése, ami alapvetően 
meghatározó kérdés az Európai Unió jövőjét illetően. Ilyen a felkészülés a 2020 utáni 
költségvetési vitákra. Mint ismeretes, 2018 második felében, tehát a magyar parlamenti 
választások után és jó néhány más európai parlamenti választást követően indul el az 
Európai Unió következő költségvetésének az érdemi vitája. Ezzel kapcsolatban egy 
helyzettisztázó és státuszrögzítő anyagot már készítettünk, ezt szívesen küldöm meg a 
bizottságnak, ami a munkatársaim kezéből összefoglalja azt, hogy az európai 
döntéshozatali mechanizmusban milyen bizottsági előkészítők, parlamenti előkészítők, 
tanácsi előkészítők, tagállami álláspontok láttak napvilágot az Európai Unió 2020 utáni 
költségvetésével kapcsolatban. Ez természetesen véleménymustra, ami a 2018. utáni 
költségvetést illeti, de azért van jelentősége, mert a hangsúlyokra már lehet 
következtetni, és úgy gondolom, hogy a mi erőnket a kormányzaton belül azok a 
„kötszeg-eljárások”, jogi viták, bírósági eljárások és az ezek köré felépülő politikai vita 
jól lekötik, de nekünk külön kell foglalkoznunk azzal, hogy mi fog 2020 után a 
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költségvetést illetően történni. Ennek van egy politikai része, amiben nem 
megkerülhető, hogy Nagy-Britannia kilépése egy 100 milliárd eurós mínusszal fog járni 
a költségvetésben bizonyos becslések szerint. Most 1000 milliárd euró fölött van az 
Európai Unió közös költségvetése, ez le fog menni - a leggyöngébb számítások szerint is 
- 800-900 milliárd összegre. Tehát várható egy nominális csökkenés a brit kilépéssel. 
Egy tagállammal kevesebb föltételezhetően - még nem tudjuk, de föltételezhetően - 
kevesebb pénzt jelent. Ezzel nekünk nyilvánvalóan számolni kell.  

Két olyan terület van, ahol a politikai vitákon túl szerintem technikai 
felkészülésre is szükség van, ez a közös agrárpolitika jövője, ami Magyarországon 
minden számítás szerint rendkívül jelentős. Én arra adtam megbízást a 
minisztériumban, hogy a KPMG-vel készítsenek egy hatástanulmányt, hogy 2007-2013 
között az Európai Unióból érkező források hogyan hasznosultak Magyarországon. Ez 
nem egy politikai vitairat, ez egy technikai anyag arra vonatkozóan például, hogy egy 
hektárra vetítve a 3500 milliárdos agrártámogatás, ami 2007-2013 között beérkezett 
Magyarországra, mennyi termésátlag-növekedést eredményezett, mennyi, ami 
beruházási típusú pénzköltés volt, és mennyi, ami újra jövedelemtermelő képességet 
biztosított, mennyi, amennyi jövedelemkiegészítést biztosító támogatás volt. Ezt 
érdemes átnézni azoknak, akik a költségvetéssel akarnak foglalkozni, mert következik 
belőle a közös agrárpolitikát illetően néhány dolog.  

A másik, hogy nyilvánvaló, hogy lesz közös költségvetés, de az a kérdés, hogy 
ezekhez hogyan lehet hozzáférni, és nekünk, úgy gondolom, szembesülnünk kell azzal, 
hogy innovációk lesznek, például a vissza nem térítendő támogatások helyett a 
visszatérítendő támogatásokra nagy figyelmet kell fordítanunk. Külön monitoroznunk 
kell azt, hogy azt hogyan vagyunk képesek bonyolítani, és óvakodnunk kell attól és azt 
politikailag meg kell akadályoznunk, hogy a visszatérítendő támogatások csak Nyugat-
Európában legyenek. A Juncker-alapot ha valaki megnézi, hogy az a 300 milliárd euró 
hol hasznosul, akkor az láthatja, hogy a Juncker-alapban jelen pillanatban nincsenek 
közép-európai projektek, ami azt jelenti, hogy azokból a közép-európai tagállamok 
hátrányosan részesültek. Tehát van a költségvetési vitának egy politikai része, és 
szerintem a végrehajtó hatalomnak kell készülnie arra, hogy a költségvetést hogyan 
fogja lebonyolítani 2020 után technikai értelemben is.  

Ahhoz, hogy olyan jók legyünk a pénz lehívásában, mint amilyenek voltunk, 
ahhoz a legprofesszionálisabb csapatra van szüksége Magyarországnak, és itt 
folyamatos képzésre és folyamatos információra van szükség. Tehát a brexit és a 
költségvetés kiemelt figyelmet kap.  

Itt még szeretném azt elmondani, hogy a V4-nek a digitalizáció és az 
automatizáció területén van egy terve, az, hogy ennek a digitalizációnak az élére próbál 
keveredni Magyarország is, mint a legnagyobb autóipari beszállítók egyike. Ezt azért 
hangsúlyozom így, mert ez nem az európai politikai viták felső szintjében van jelen 
pillanatban, de mégis, az egy nagyon fontos kérdés Magyarország számára is, hogy 
hogyan alakul az európai gazdasági tér, ki lesz benne, mi lesz benne, mivel fizet, hogyan 
fizet, mi lesz a versenyképesség. És itt vannak azért olyan adatok, vannak olyan számok, 
vannak olyan tények, amelyek részben figyelmeztetőek, részben lehetőséget kínálnak, és 
ebben a digitalizációval és az automatizációval foglalkozni kell. És ha mi meghatározó 
autóipari beszállítók akarunk lenni 20 év múlva is, amikor már Németországban a 
tervek szerint az eladott autók 30 százaléka működik csak hagyományos üzemanyaggal 
és 70 százaléka nem hagyományos üzemanyaggal működik, akkor úgy gondolom, hogy 
ebből a technikai forradalomból az innováció, a kutatás-fejlesztés területén, az autóipar 
területén Magyarországnak ki kell venni a részét és az EU-s forrásokhoz közvetlenül is 
hozzá kell jutnia. Tehát itt van szerintem egy dobbantási lehetőségünk a gazdaság 
területén, amit jobban kell kihasználnunk, mint ahogy eddig megtettük.  
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Azt szeretném kérni az elnök úrtól, hogy az általam elmondottak, amik azt a célt 
szolgálták, hogy a törvényhozó hatalom számára egy betekintés lehetőségét kínáljam fel 
arra, hogyan működik a kormányzás, vagy hogyan működik a kormány, ennek mindig 
fontos része, hogy kik bonyolítják ezt a munkát és milyen felkészültségű csapattal áll 
oda ehhez a versenyhez Magyarország, ezen túl egy politikai értékelést a terület politikai 
vezetője, Takács Szabolcs kollégám adna. Azért van itt Vitályos Eszter államtitkár 
asszony, mert az ő feladata volt lezárni a 2007-2013 közötti pénzügyi időszakot, ez 
2017. december 31-ével technikailag is megtörténik. Egy mondatban azt tudom 
mondani, hogy Magyarország kimerítette 100 százalék fölött a rendelkezésre álló 
keretet. Ezt ő és a csapata vezényelte le.  

Emellett az új finanszírozási megállapodásnak megfelelően egy új finanszírozási 
időszakot, a 2014-2020-at is be kellett indítania. Ennek a tapasztalatairól is kész 
általános megközelítést adni. Amennyiben van kérdés, akkor erre válaszol, hogy hogyan 
áll a 2014-2020 közötti időszak, de tudom, hogy a bizottság ezzel foglalkozott és 
alapvetően rendben vannak a kérdések.  

A technikai bonyolítás és elszámolás ügyében Dányi Gábor helyettes államtitkár 
úr hosszú évek óta dolgozik a végrehajtó hatalomban, 2002 óta, ezért aztán pontosan 
tudja, hogyan állunk, illetve milyen kockázatok vannak. Kis Miklós kolléga pedig azért 
van itt, mert a Miniszterelnökségnél van a vidékfejlesztés mint speciális tematika, és ha 
van kérdés ezzel kapcsolatban, akkor arra is szívesen válaszolunk.  

Most arra kérek az elnök úrtól tisztelettel engedélyt, hogy Takács Szabolcs 
államtitkár úr egy rövid áttekintést adjon azokról a témákról, amiket az elnök úr 
megjelölt, illetve az európai politikai térben lévő viták ügyét illetően.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úr expozéját. Természetesen várjuk most 

az államtitkár úr beszámolóját. Tessék parancsolni! 

Takács Szabolcs Ferenc hozzászólása 

TAKÁCS SZABOCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
miniszter úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A hozzászólásomban igyekszem 
röviden összefoglalni azt, hogyan látjuk az európai integráció, az Európai Unió 
helyzetét, illetve mi a magyar kormány álláspontja az Európai Uniót érintő vitákat 
illetően az Unió jövőjét, az együttműködés kereteit és hangsúlyait illetően.  

Azt gondolom, a magyar kormány hosszabb ideje, de különösen a migrációs 
válság óta elég következetes módon azt hangsúlyozta, hogy Európának sokkal 
határozottabb, erősebb és hatékonyabb módon kell fellépnie a válsághelyzetekhez 
kapcsolódóan, és egy reaktív magatartás helyett egy proaktív, előremutató magatartást 
kellene tanúsítania, ami mindenképpen azt feltételezi, hogy a kormányok sokkal 
mélyebben és jobban működjenek együtt. 

Ez a folyamat bizonyos értelemben elindult a brit népszavazást követően és az új 
francia elnök színre lépésével, illetve a német választásokat követően ez egy új 
lendületet kap, illetve kaphat majd a közeli jövőben.  

Ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy ebben a folyamatban az Európai Bizottság 
részéről aktivista módon politikai központosítási törekvések vannak, amelyek nyílt vagy 
burkolt módon hatásköröket próbának elvenni a tagállamoktól. Ezzel szemben mi egy 
olyan Európában vagyunk érdekeltek és emellett kardoskodunk, emellett sorakoztatunk 
fel érveket, hogy az európai integrációt a tagállamok közötti szorosabb együttműködés 
kell hogy meghatározza és különösen a stratégiai kérdésekben, az alkotmányos 
identitást, a múltat, a tradíciókat illetően egy konszenzuális döntéshozatallal kell 
dönteni az Unió tagállamait vezető miniszterelnököknek és elnököknek arról, hogy 
milyen integráció alakuljon ki.  
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Mi úgy látjuk, hogy nem létezik egységes európai nemzet, ehelyett Európa 
országait és népeit a közös érdekek mellett elsősorban a közös múlt köti össze, közös 
tradíciók, a kultúra, a társadalmi kapcsolatoknak a szövete, és abban vagyunk 
érdekeltek, hogy ezt tartsuk fent. Mi úgy gondoljuk, hogy Magyarország a hazánk, de 
Európa is az otthonunk. Tehát eleve nem tudjuk értelmezni és politikai kommunikációs 
szélhámosságnak tartjuk azt, hogy valaki megkérdőjelezi az ország, a magyar emberek 
vagy a magyar kormány európai elkötelezettségét. 

Európában amit látunk, hogy párhuzamosan több fajta folyamat is zajlik. 
Egyrészt egy szociális populizmusnak lehetünk tanúi; felerősödtek a gazdasági 
protekcionizmus hangjai, és nagyon sokan a belső piac szabad működését, illetve a 4 
alapszabadságot is megpróbálják relativizálni. 

Ennek kiindulópontja az, hogy a bevándorlás jelenségét - amint az látható - a 
különböző európai tagállamok különböző módon látják és értékelik. Vannak olyan 
országok, amelyek a bevándorlásban elsősorban munkaerőpiaci megoldási alternatívát 
látnak, vannak olyan országok, amelyek a demográfiai kihívásaikra látnak választ a 
migrációban, de vannak olyan országok, mint például Magyarország is, amely 
mindenekelőtt egy biztonsági kérdésnek tekinti a bevándorlást, különösen az illegális, 
tömeges bevándorlást, amely kapcsán azt láttuk, hogy az előző évtizedekben az az 
integráció, amelyet sokan hangoztattak, csak nagyon kis mértékben volt sikeres. 

Mi természetesen tiszteletben tartjuk minden más tagállam álláspontját ebben a 
kérdésben is, de ezzel párhuzamosan ugyanezt várjuk el a többiektől, hogy a magyar 
kormány és a magyar emberek többségének álláspontját is tartsák ugyanígy 
tiszteletben. Úgy gondolom, hogy a politikai vitáknak ez az alapja, és ez a politikai 
közbeszéd, amely a bevándorláshoz kapcsolódik, teljesen indokolatlan módon 
egyébként átcsordult más területekre is, amely nem erősíti, hanem gyengíti a 
tagállamok közötti együttműködést. Ez ellen fel kell lépnünk, egy racionális, ésszerű és 
komoly érveket felsorakoztató vita mentén. 

Jelenleg nagyon nagy veszélynek látjuk azt is, hogy néhányan megpróbálják 
hosszú távon fenntartani, azaz intézményesíteni a schengeni térségen belüli, eredetileg 
átmeneti ellenőrzéseknek tekintett rendszert. Ez egy veszélyes irány, úgy látjuk, hiszen 
egyrészt egy alapszabadságot korlátozna indokolatlanul, másrészt jelenleg nem látható 
gazdasági károkat vagy hatásokat is okozhatnak.  

Ez ellen igyekszünk fellépni minden fórumon, és természetesen megszólítjuk 
azokat a tagállamokat, amelyek hasonlóan gondolkoznak hozzánk. Mivel általában úgy 
gondoljuk nyilvánvalóan, hogy hatékonyabban akkor tudunk fellépni, ha egy ésszerű 
vita mentén magunk mellé felsorakoztatunk más tagállamokat vagy belépünk egy olyan 
csoportba, amelyek hasonlóan gondolkoznak hozzánk.  

Miniszter úr utalt arra, hogy a kormány számára mennyire fontos a regionális 
együttműködés, a közép-európai országok történelmileg is értelmezhető 
együttműködése, a visegrádi négyek kooperációja azzal együtt, hogy vannak olyan 
kérdések természetesen, ahol a 4 ország érdekei vagy álláspontjai különbözhetnek, de 
pont ez a lényege ennek az együttműködésnek, hogy azzal együtt, hogy bizonyos 
ügyekben másként gondolkozunk, egymást mindenekelőtt tiszteletben tartjuk. 
Tiszteletben tartjuk egymás történelmi hagyományait, a földrajzi elhelyezkedését, az 
energiapolitikai adottságait vagy éppen azt, hogy jelenleg az eurózónához tartoznak 
vagy éppen nem. 

Ennek az együttműködésnek pont az az ereje és a magyar V4-elnökségnek az első 
számú politikai célja az, hogy ezt a formációt egy progresszív, előremutató, pozitív 
csoportként tudja eladni - ha szabad ilyen szót használnom - az Európai Unióban. Erre 
vannak, azt gondolom, nagyon jó példák, hogy ez sikerült, és nemcsak az Unión belül, 
hanem azonkívül is a világpolitika meghatározó szereplői szívesen jönnek el 
Magyarországra találkozni a V4-ek miniszterelnökeivel. A nyár folyamán Izrael állam 
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miniszterelnöke, illetve az egyiptomi elnök is tiszteletét tette Budapesten. Azt 
gondolom, ez is üzenetértékű Európán belül vagy azon kívül.  

Nyilván a sajtó érdeklődésében érthető módon kiemelt figyelmet kap a brit 
kilépési tárgyalások folyamata. Ezzel kapcsolatban arról tudok beszámolni, hogy a 
kilépési tárgyalások a korábban vártnál lassabban haladnak, azok az eredmények nem 
jöttek olyan gyorsan, mint arra sokan számítottak. Épp ezen a héten kerül sor a 
tárgyalási fordulók ötödik etapjára. Magyarország, a magyar kormány az Európai Unió 
által kijelölt főtárgyaló, Michel Barnier úr kezébe helyezte azt a mandátumot, ami védi 
az ország érdekeit. Mi elégedettek vagyunk azzal a munkával, amit az Európai Unió 
főtárgyalója végzett.  

Úgy gondolom, hogy magyar szempontból a tárgyalások jelenlegi szakaszával 
elégedettek lehetünk, hiszen úgy tűnik, hogy biztosíthatóak lesznek az európai 
állampolgárok jogai; annak a két és fél millió európai uniós polgárnak a jogáról 
beszélek, akik életvitelszerűen Angliában élnek, dolgoznak vagy tanulnak; köztük 150-
200 ezer magyar honfitársunk. 

Az ő hosszú távú, kiszámítható helyzetük ebben a folyamatban jelenleg, azt 
gondolom, biztosított, és ez mindenekelőtt a célunk az egész brexit-tárgyalás kapcsán. 
De azt korábban mi sokszor hangoztattuk, és ebben az álláspontunk változatlan, hogy 
mi úgy tekintünk az Egyesült Királyságra, mint Európa, az európai kontinens 
meghatározó országára, amely komoly történelmi múlttal, hagyományokkal, globális 
bekötöttséggel rendelkezik. A világ ötödik legerősebb gazdaságáról van szó, Európa 
második legerősebb gazdaságáról van szó. Tehát teljesen indokolatlan egy olyan 
politikai narratívába belemenni, amely azt hangoztatja, hogy a briteket meg kell 
büntetni azért, mert egyébként demokratikus módon úgy döntöttek, hogy az Európai 
Unióból kilépnek. Ennek nem örülünk, de tiszteletben tartjuk ezt a döntést, mint ahogy 
ezt korábban elég világosan elmondtuk. 

Az Európai Unió vitáját az is meghatározza, hogy vezető politikusok - elsősorban 
az Európai Bizottság elnöke vagy a francia elnök - milyen vízióval rendelkeznek az 
Uniót illetően. Az elmúlt hetekben nagy beszédekben hallhattuk, hogy milyen 
elképzelések körvonalazódtak. Azt gondolom, hogy a magyar kormány ezeket a 
beszédeket mélyen és szakmai módon elemzi nemcsak politikai, hanem szakmai 
szempontok alapján is, és vannak olyan elemei mind a két beszédnek, amelyek 
egyébként rokoníthatóak a magyar kormány megközelítésével. Egy ilyen elem például 
az, hogy végre le kell számolni az Európai Unión belül a nyugati és a keleti 
megosztottság látszatával.  

Sajnos azt tapasztaltuk az előző években, hogy több európai politikus kizárólag 
politikai vagy pártpolitikai indíttatásból megpróbált egy olyan percepciót 
meghonosítani vagy általánossá tenni, mint ha léteznének rosszak vagy jók az Európai 
Unión belül. Ez nagyon relatív fogalom, és azt gondolom, hogy Magyarország, ha 
például azt nézzük, hogy mennyire hajtja végre az Európai Unió gazdasági jogszabályait, 
akkor valóban azt látjuk, hogy egy rendkívül fegyelmezett, az európai uniós jogot sokkal 
jobban betartó országról beszélünk hazánk esetében, mint sok-sok más ország. 
Gondoljunk a költségvetési fegyelemre, a munkanélküliségi adatokra, a gazdasági 
növekedésre vagy a külső adósságállományra.  

Természetesen sok munka van még előttünk. Ezzel együtt azt is ki kell mondani, 
hogy sok munka van már mögöttünk, és Magyarország gazdaságilag egyáltalán nem áll 
rosszul az Európai Unióban, amely komoly érték kell hogy legyen mindenki számára, 
nemcsak a magyar emberek számára, hanem az Európai Unió valamennyi tagállamában 
élő polgárok számára.  

Ennek kapcsán is elvárjuk azt a tiszteletet, amit mi is megadunk minden más 
uniós nemzetnek. Sokszor felmerül az, és különböző módon kap értelmezést, hogy a 
magyar kormány hogyan viszonyul az úgynevezett többsebességes vagy kétsebességes 
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Európa koncepciójához. Röviden, azt gondolom, megéri az a néhány perc, hogy erről 
egy kicsit beszéljünk.  

A többsebességes Európa koncepciója gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyes uniós 
témákban a tagállamok különböző csoportjai mélyebben működnek együtt, míg mások 
kimaradnak egy-egy együttműködésből. Amennyiben ez a szerződésekben lefektetett 
terveknek megfelel, amennyiben lehet garantálni a diszkriminációmentességet, akkor a 
magyar kormány a többsebességes Európa koncepcióját nem utasítja el, sőt, az egyik 
lehetséges alternatívaként tekintünk rá, már csak azért is, merthogy ez a koncepció nem 
egy új keletű dolog, gyakorlatilag évek vagy évtizedek óta működik, gondoljunk csak 
például a schengeni rendszer működésére vagy magára az eurózónára.  

Ha már a zónáról esik szó, azt is érdemes megemlíteni, hogy a közelmúltban 
felmerültek olyan elképzelések, hogy hozzunk létre egy önálló költségvetést az eurózóna 
tagjainak, hozzunk létre egy önálló pénzügyminisztert a zónán belüli tagállamok 
számára. Ezek olyan gondolatok, amelyek mindenképpen figyelmet érdemelnek.  

Magyarország nyitott arra, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk, arra viszont 
nem nyitott, hogy kizárólag politikai nyomás alapján, idő előtt csatlakozzunk az 
eurózónához, feladva azt a gazdasági önállóságot, a versenyképességünknek azt a 
mozgásterét, amelyet a zónán kívüliség egyelőre biztosít. Mi úgy gondoljuk, hogy 
Magyarország akkor tud hozzájárulni Európa versenyképességéhez, hogyha akkor és 
csak akkor csatlakozik az eurózónához, amikor nem 100, hanem 150 százalékban 
garanciát kap arra, hogy a gazdasági eredményeit meg tudja őrizni.  

Láttuk a történelmi példákból, hogy milyen gazdasági problémákat és ebből 
fakadóan milyen súlyos társadalmi problémákat tud okozni az, ha egy tagállamot idő 
előtt kényszerítenek bele az eurózónába. Ebből tanultunk mindannyian. Mi abban 
vagyunk érdekeltek, amit évek óta mondunk, hogy az európai integráció erős 
tagállamok erős együttműködése legyen, így lehet megőrizni azt, hogy az unió 
visszanyerje a gazdasági versenyképességét, és tudja kezelni azokat a kihívásokat, 
amelyekkel szembenéz és amelyekkel minden bizonnyal hosszabb ideig szembe fog 
nézni. Tehát összességében Magyarország nyitott a vitákra, üdvözöljük a vitákat.  

Amit kérünk a visegrádi partnereinkkel együtt, hogy egyrészt tartsák tiszteletben 
és vegyék figyelembe ennek a közép-kelet-európai térségnek a történelmi 
hagyományait, azt a gazdasági, társadalmi örökséget, amelyet ránk hagytak és mindazt 
az eredményt, amit egyébként az utóbbi 20-25 évben ez a térség elért. Tehát mi 
nyitottak vagyunk a vitákra, de azt szeretnénk, hogy térjünk vissza egy racionális 
vitakultúrához, és egymás megbélyegzése, a politikai boszorkányüldözés helyett egy 
észszerű, progresszív véleménycserét tudjunk folytatni a tagállamokkal. Mi ebben 
partnerek vagyunk.  

Úgy gondolom, hogy a jelenlegi vita, ami zajlik az Európai Unióban, hasznos, ez a 
vita produktív lehet. Örömmel látjuk, hogy a tagállamok aktivizálják magukat. Ezzel 
együtt azt el kell mondjam, hogy ebben a helyzetben, amikor éppen most beszélünk, van 
egy olyan általános hangulat a különböző brüsszeli tanácsüléseken, hogy a valódi 
sorsdöntő kérdéseket addig nem tudjuk eldönteni, amíg Németországban nem áll fel 
egy új kormány, és nem látjuk azt, hogy az új berlini vezetés a különböző uniós 
ügyekhez hogyan viszonyul és milyen kontúrt fog majd ölteni ez a francia-német 
tengely, amely meghatározó kell hogy legyen az Unió jövőjét illetően. Ezt senki nem 
kérdőjelezi meg.  

Az Európai Unió két legnagyobb gazdaságáról fogunk beszélni a britek kilépését 
követően, tehát van egy ilyen elképzelés. Magyarország ezt racionálisnak tartja, viszont 
elmondjuk azt is minden lehetséges fórumon, hogy ez a helyzet, ami Németország és 
Franciaország előtt adódik, nagyon nagy felelősséget is ró ezekre az országokra, hiszen 
nemcsak a saját polgáraikat, hanem az egész Európai Uniót kell kivezetniük a válságból 
és felkészíteni a XXI. század kihívásaira. Köszönöm szépen  
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Lázár János további kiegészítése 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Tisztelt Elnök Úr! 
Szeretnék még négy vagy öt dolgot mondani röviden, ha megengedi.  

Az első az EU jövője című vita. Többféleképpen le lehet ezt vezetni, hogy miért 
kerül ez napirendre és miért van egyáltalán szükség a vitára vagy az új jövő 
kialakítására. Én abból vezetném le, hogy vajon az a gazdasági növekedés, az a 
gazdasági pozíció, az a társadalmi jólét, ahova az elmúlt 50 esztendőben az európai 
közösség eljutott, vajon hogyan tartható fenn és hogyan folytatható. Ha azt nézzük, 
hogy a világ gazdasági termelésében az Európai Unió országai milyen mértékben 
vesznek részt, akkor ez csökkenő tendenciát mutat. Más régiók a világban erősödnek, 
Európa pedig a legjobb szándékkal stagnál vagy inkább gyöngül.  

Nekünk az az érdekünk, hogy erős legyen Európa, és mi az Európa jövőjéről folyó 
vitában két szempontból veszünk részt. Egyrészről Magyarország Európa egyik 
legrégibb állama, egy ezeréves állam, egy stabil állam, aminek világos jövőképe van: 
szeretne Közép-Európa meghatározó országa lenni, amelyikkel érdemes együttműködni 
és amely együttműködésbe érdemes csatlakozni. Másrészről abban vagyunk érdekeltek, 
hogy az európai gazdaság erősödjön, hiszen a magyar gazdaság ezer szállal van 
összekötve, ha csak az exportot nézem, ami az idén talán eléri a 100 milliárd eurós 
nagyságrendet. Ha a kivitelt nézem, akkor Magyarország ezer szállal van összekötve az 
Európai Unió különböző gazdaságaival. Tehát nekünk alapvető érdekünk, hogy a 
gazdasági versenyképesség növekedjen. Kérdés, hogy ez hogyan érhető el.  

Nem vitatjuk azt, hogy az a fajta struktúra, ami jelen pillanatban van, akár 
versenyképességi hátrányként is felfogható, hiszen mit mondanak a 
reformkezdeményezők? Azt mondják, hogy ebben a döntési mechanizmusban, ebben a 
struktúrában nem lehet versenyképes együttműködést kialakítani. Ha mi tagállamként 
azt mondjuk, hogy erős országokra van szükség, erős tagállamokra van szükség, külön-
külön mindenkinek erősnek kell lenni, mert csak úgy lesz az egész erős, akkor ez nyilván 
több egyeztetést és egy sokkal kifinomultabb döntési mechanizmust igényel. 

És itt szeretnék kitérni arra, hogy milyen a Bizottság és milyen Magyarország 
kapcsolata. Az Európai Bizottság magához ragadta a kezdeményezést, mert az Európai 
Uniónak nem volt világos és egyértelmű politikai vezetése. Az európai bürokraták, a 
brüsszeli bürokraták magukhoz ragadták a kezdeményezést. Erre a legjobb példa a 
bevándorlás ügye: a lisszaboni alapszerződés különböző pontjainak átértelmezésével, 
kijátszásával, a mozgástér tágításával tulajdonképpen egy önálló jogalkotói munkát 
vindikáltak maguknak, és olyan jogszabályokat fogadtattak el, amiket rá akartak 
kényszeríteni a tagállamokra. Ez egy nagyon fontos és történelmi pillanat, hogy a közép-
európai országok és más európai uniós tagországok több területen, de a bevándorlásnál 
különösképpen, ezt a bizottsági törekvést meg tudták állítani.  

Nekünk, magyaroknak ahhoz fűződik érdekünk, hogy a következő években és 
évtizedekben Európának legyen egy világos politikai vezetése. Sokak számára fáj, 
szerintem a szempontunkból nem biztos, hogy a legrosszabb időszak volt, hogy 
mindeddig az Európai Uniót két tagállam dominálta. Az volt a mondás, hogy a franciák 
domináltak a nyolcvanas években, és a kilencvenes, kétezres években pedig 
Németország, az új egységes Németország dominálta az Európai Uniót. Ez az utóbbi 
évekre biztos hogy igaz. Hogy így lesz-e a jövőben, azt én nem tudom megmondani, 
hiszen ezt különböző belpolitikai és társadalompolitikai folyamatok befolyásolják, de ez 
nagyon izgalmas, intellektuálisan nagyon érdekes kérdés lesz a következő években. 
Bárki alakít kormányt 2018-ban, a 2018-2022 közötti kormányzásnak egy nagyon 
fontos intellektuális kihívása, hogy Magyarországnak mi a szerepe ebben az új típusú 
európai uniós együttműködésben; hogyan lehet visszatolni a bürokráciát Brüsszelben, 
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hogyan lehet visszaszorítani; hogyan lehet politikailag kormányozni és politikailag jó 
irányba vezetni Európát; ebben Közép-Európa hogyan tudja az érdekeit érvényesíteni.  

Azt gondolom, a következő időszak kormányzásának ez nagyon fontos és nagyon 
lényegi kérdése lesz intellektuálisan is, de egyébként érdekérvényesítés szempontjából 
is. Ez a mondandómnak a harmadik része - az EU jövője, a Bizottság és Magyarország 
kapcsolata után -, ez pedig az együttműködés. Mi nem abban gondolkodunk, hogy 
Magyarország másokra rákényszeríti a saját álláspontját vagy vindikálja magának az 
igazságot és a bölcsek kövét a zsebében tudja - nem ebben gondolkodunk. Mi abban 
gondolkodunk, hogy mindenkinek együttműködést kínálunk.  

Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen kormány alakul például Ausztriában, 
hiszen szerintem alapvető érdekünk fűződik ahhoz, hogy a V4-es együttműködés akár 
egy osztrák V4-es együttműködéssé kiegészüljön. Az elmúlt időszak mutatta, hogy 
mennyivel erősebb a V4, ha Ausztria is egyezteti az álláspontját vagy közösen lépünk 
egyszerre ezekben az ügyekben. Tehát a mi politikai kultúránkban az együttműködés az, 
ami a külpolitikát, az európai uniós politikát meghatározza. Arra törekszünk, hogy a 
szomszédos országokkal, különösképpen a V4-tagországokkal együttműködjünk, és 
meggyőződésem szerint ebben, az együttműködés erősítése területén különös célpont 
Szerbia, amelynek az európai uniós törekvéseit Magyarország folyamatosan támogatja 
és Magyarország számára rendkívüli jelentőséggel bíró ország. 

De Románia is egyébként, amely számára a V4 különleges együttműködést kínál 
föl folyamatosan és mindig, és ezt a célunkat és törekvésünket szeretnénk érvényesíteni 
majd Ausztriát illetően is. Az együttműködés kultúrájának segítségével szeretnénk 
Magyarországot sikeresebb európai uniós országgá tenni a jelenlegihez képest is.  

A következő dolog a bevándorlás kérdése, amit szeretnék mondani. Itt 
Magyarországnak két, úgy gondolom, jelentős dolgot sikerült véghez vinnie. Először is 
megkérdőjelezhetetlenül Magyarországnak döntő szerepe volt 2015-17 között a balkáni 
útvonal lezárásában. Ez egy magyar kormányzati döntés volt, ezt az Európai Bizottság 
2015-ben nem támogatta, sőt, nagy országok ezzel ellentétes álláspontot foglaltak el, 
viszont Magyarország más országokkal - elsősorban Szerbiával, Macedóniával, 
Bulgáriával és Romániával - együttműködve, sőt, a horvátokkal együttműködve képes 
volt a balkáni útvonalat lezárni.  

Ez döntő jelentőségű a bevándorlás megállításában az elmúlt 3-4 esztendőben. 
Ha tehát az a kérdés, hogy mi a magyar politika a bevándorlást illetően, az két 
folyamattal írható le. Az egyik, hogy sikerült a balkáni útvonalat lezárni, a határokat 
megvédeni és a schengeni egyezményeket betartani. Ebben Magyarországnak szerintem 
- nem túlzok talán, ha azt mondom - történelmi érdemei vannak, majd ha ide, erre a 
korszakra visszatekintünk, mert ezt kevesen merték vállalni, a sunnyogást annál 
többen, meg az alkalmazkodást, meg a kompromisszumkötést. Ezzel szemben 
Magyarország szigorúan betartotta a schengeni szabályokat és a szigorúan betartotta az 
európai uniós határvédelemre vonatkozó eljárásokat.  

És kiálltuk azt a támadást, ami elsősorban baloldali és liberális irányból az elmúlt 
két évben a kormányt érte e miatt a döntése miatt, ami nagy támadás volt. Több 
kontinenst átfogó támadást intéztek azok, akik abban gondolkodnak, hogy Európa 
határait meg kell nyitni azokkal szemben, akik úgy gondolják, hogy Európa határait 
meg kell védeni. Ez egy magyar álláspont, és világos álláspont bevándorlási ügyben.  

A másik része a bevándorlási álláspontunknak az, hogy mi kritikával illetjük, 
rossz politikának gondoljuk, és fölülvizsgálandó politikának gondoljuk azt, hogy az 
európai demográfiai jövő a bevándorlásra van alapozva. Ma már vannak 
bevándorlóországok, akiknek a következő 20 évben a jövőjét, az életét, a belső politikai-
társadalmi viszonyait megkérdőjelezhetetlenül befolyásolni fogja a bevándorlás, de 
meggyőződésem szerint ebből nem következik az, hogy közép-európai országokat 
bevándorlóországgá kellene tenni.  
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Tehát Magyarország egyrészről megvédte a határt, másrészről pedig azt mondja, 
hogy a bevándorlóországgá válás kinek-kinek a maga igénye szerint. Ha egy ország úgy 
dönt, hogy megnyitja a határait és vállalja annak a következményeit, hogy megváltozik a 
társadalom - mondjuk Franciaország életére, úgy gondolom, hatással lesz a 
bevándorlók jelenlegi aránya, talán a felnőtt férfi lakosságban 8 millió nem keresztény 
férfi van jelen pillanatban, ez nyilvánvalóan alakítani fogja Franciaország jövőjét a 
következő időszakban, érdemi hatással lesz Franciaország jövőjére. Ha ezt 
Franciaország vállalja, ám legyen! Ez a franciák dolga. 

De ebből ne következzen semmi Európára, az egész európai gondolatra, és az 
Európai Unióra, főleg ne jogszabályi követelmények meg kötelezettségek szintjén. Ez a 
második dolog, hogy ki tudtunk alakítani erről egy vitát. Mert ez egy szőnyeg alá söpört 
téma volt. Úgy akarták ezt átnyomni rajtunk a nyugat-európai nagyhatalmak, hogy erről 
nincs mit beszélni, mert ez egy evidencia, egy adottság. Ez nem egy válság, hanem 
adottság. Ehhez viszonyulni kell, igazodni kell. Erre azt mondta négy közép-európai 
ország, hogy nem, ezt meg kell állítani, és ez a folyamat nem természetes, organikus 
társadalomfejlődés, ebbe be kell avatkozni. 

Az óriási dolog, hogy ezt a vitát vissza tudtuk hozni az európai porondra, és én 
nem tartom kötelességemnek, hogy egy magyar kormányzati szereplő a német politikai 
választások eredményét értékelje, de hogy ez a kérdés, a bevándorláshoz való viszony 
kérdése nemcsak magyarokat foglalkoztató kérdés, az egészen biztos a választási 
eredmény függvényében.  

Amit még szeretnék elmondani, az, hogy Magyarország számára különlegesen 
fontos a biztonsági együttműködés, amit ez a helyzet kínál számunkra és a különböző 
kontinensek, az angolszász és az európai uniós viszony fölkínál számunkra, hogy 
Európa végre ne csak gazdag legyen, hanem erős is. 

Ma az Európai Unió a világ egyik leggazdagabb része, itt a legmagasabb az 
életszínvonal - beletartozik Magyarország is -, Magyarország is a világ leggazdagabb 50 
országába tartozik a 200 ország közül. Beletartozik a világ leggazdagabb 28 országot 
tömörítő európai uniós közösségébe még akkor is, ha nem a leggazdagabb országok 
közé tartozik egyébként, de az 50 leggazdagabban benne van. Tehát Magyarország egy 
olyan szövetségnek a része, amely nagyon gazdag, messze a világra jellemző 
életszínvonal fölött élnek itt az emberek, még messze a világra jellemző életszínvonal 
fölött van az európai életszínvonal.  

Az a kérdés, hogy a gazdagság mellé gyengeség vagy erő párosul. Mi úgy 
gondoljuk, hogy igenis a közös hadsereg gondolata mérlegelendő gondolat, a közös 
biztonságpolitika kérdése mérlegelendő gondolat, és ha lesz gazdasági növekedés, ha 
lesz gazdasági fejlődés vagy ha ez az életszínvonal nem csökken, hanem növekszik a 
következő generációk idején, akkor ezt az életminőséget meg kell tudni védeni. (Firtl 
Mátyás elhagyja a termet.) És ehhez közös biztonságpolitikára és közös erőre van 
szükség, amit föltehetően más, kontinensen túli biztonságpolitikai együttműködések 
nem fognak garantálni. Ennyit szerettem volna a Szabolcs által elmondottakhoz 
hozzátenni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Vitályos Eszter államtitkár asszonyt, 

kívánja-e kiegészíteni most. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

Dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna kiegészítése 

DR. VITÁLYOS ESZTER ZSUZSANNA államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Európai ügyek Bizottsága! Köszönjük szépen a meghívást, és 
engedjék meg, hogy néhány gondolatot szóljak a 2007-13-as programozási időszak 
zárásával kapcsolatban; ’14-20-as időszak jelenlegi állásával kapcsolatban, illetve az 
utóbbi időben elvégzett legnagyobb átalakításokkal kapcsolatban. 
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Ami a 2007-13-as időszak zárását illeti, a márciusi adatokkal, tehát a 2017. 
márciusi adatokkal kellett kiküldenünk a zárási dokumentációt az összes operatív 
program tekintetében 2017. június 30-áig. Ennek a kötelezettségünknek eleget tettünk, 
az Európai Bizottsághoz megérkeztek a zárással kapcsolatos dokumentációk, ezeket már 
el is kezdte feldolgozni az Európai Bizottság, illetve már meg is küldte számunkra a 
zárással kapcsolatos észrevételeit.  

Itt, amit még el kell hogy mondjak: gyakorlatilag az Európai Bizottság már 94 
százalékban a 2007-13-as időszak keretét átutalta hazánk számára előleg, illetve időközi 
kifizetés formájában, és minden egyes tagállamban van egy úgynevezett 5 százalékos 
zárási keret, amelyet visszatart a teljes zárási folyamat lezárásig. Úgyhogy 
tulajdonképpen már csak ezt az egy összeget várjuk az Európai Bizottságtól, ami a ’7-13-
as időszakot illeti. 

Azt látjuk, hogy mind a Miniszterelnökség, mind az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, mint a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumhoz tartozó operatív programok tekintetében is rendelkezésre áll a 
szükséges számlamennyiség a források teljes felhasználásához. A várható felfüggesztési 
ügyek lezárását követően is 100 százalék feletti teljesítménnyel fogjuk lezárni a ’7-13-as 
időszakot. 

Ami a ’14-20-as időszakot illeti: a kormány rendkívül kemény célkitűzéseket 
támasztott az intézményrendszer irányába, hogy hogyan kell tulajdonképpen a 
fejlesztéspolitikát működtetni ebben az időszakban.  

Mindenképpen el akartuk kerülni azt a korábbi gyakorlatot, ami tulajdonképpen 
azt jelentette, hogy a ’7-13-as időszak vége felé közeledvén azt tapasztaltuk, hogy több 
száz milliárd forint van veszélyben, amit esetleg nem tudunk lehívni az operatív 
programokból azért, mert éppen lassú a végrehajtás vagy az intézményrendszer vagy a 
kedvezményezettek oldaláról. 

Ennek érdekében olyan kormányzati célkitűzések születtek, amelyek azt mondják 
ki, hogy a források teljes körű meghirdetését meg kell tenni 2017. március 31-ig. Ez az 
időszak, illetve ez a célkitűzés teljesült is. 2017. március 31-éig az összes operatív 
program tekintetében a teljes keretet, a rendelkezésükre álló 100 százalékot 
meghirdettük; sőt, még afölött: 106 százalékot hirdettünk meg, mert a kormány minden 
egyes operatív program tekintetében plusz 10 százalékos túlvállalási keretet hagyott 
jóvá. 536 darab felhívás, pályázati felhívás jelent meg ebben az időszakban 
összességében 9449 milliárd forint összértékben.  

Szintén kormányzati célkitűzésként szerepel, hogy 2017. év végéig a 
kötelezettségvállalások szintje el kell hogy érje a 85 százalékot a teljes kerethez 
viszonyítva. Szeptember végéig ez a kötelezettségvállalási szint 77 százalékon állt, 6864 
milliárd forint összegében már pozitív döntések születtek, tehát megtörténtek az 
irányító hatóságok részéről a kötelezettségvállalások.  

Ami a kifizetések felgyorsulását illeti, ebben az időszakban az is kormányzati 
célkitűzés, hogy erre az évre 2700 milliárd forintot fizessünk ki a kedvezményezettek 
számára. Ez az összeg jelenleg, szeptember 30-áig 1430 milliárd forinton áll. Jól látható, 
hogy itt van még több mint 1000 milliárd forint, amelyet ki kell fizetni a 
kedvezményezettek részére a rendelkezésünkre álló 3-4 hónapban. Ez egyébként 
minden évben így van, tehát az irányító hatóságok minden évben terveznek azzal, hogy 
mennyi lesz az a kifizetés, amelyet végre tudnak hajtani a kedvezményezettek felé. 
Minden évben azt tapasztaljuk, hogy a második félévben ezek az összegek 
megnövekednek.  

Így állunk tehát, ami a 2014-2020-as programozási időszakot jelenti. A 
meghirdetett forráskeretet tekintve Magyarország V4-viszonylatban is kiemelkedően jól 
áll a rendelkezésre álló keret arányában. Mind az igényelt támogatásokat, mind a 
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megkötött szerződéseket, mind a kifizetett támogatásokat tekintve is az élen állunk a 
V4-es rangsorban az augusztus végi adatszolgáltatások alapján. 

Amit még szeretnék elmondani, az elmúlt egy év fontos momentuma volt, hogy 
átalakítottuk a pályázatértékelési rendszert. Korábban az összes irányító hatóság saját 
hatáskörében, illetve cégeknek kiszervezve végezhette a pályázatértékelési feladatokat. 
A kormány azonban hozott egy olyan döntést - annak érdekében, hogy még 
transzparensebb, még átláthatóbb és befolyásmentesebb lehessen a pályázati értékelői 
rendszer -, hogy megváltoztatja ezt a korábbi gyakorlatot, és egy állami tisztviselőkből 
álló, tulajdonképpen névjegyzékből választhatnak jelenleg az irányító hatóságok. Illetve 
egy úgynevezett randomgenerátorral, véletlenszerűen történik a pályázatértékelők 
kiválasztása az egyes projektekhez. Tehát a befolyásmentességet tulajdonképpen ilyen 
módon tudjuk biztosítani. Gyakorlatilag senki sem tudja, még maga az irányító hatóság 
sem, hogy ki az a személy, aki konkrétan az egyes projekteket értékeli. Ezt a rendszert 
egyébként már az Európai Bizottság is vizsgálta. Az idei nyáron volt már egy audit és az 
EUTAF is jóváhagyta már a rendszerünket.  

Ami még fontos talán a 2020 utáni időszakkal, illetve a kohéziós politika 
értékelésével kapcsolatban az Európai Bizottságban. Tegnap hozta nyilvánosságra az 
Európai Bizottság az úgynevezett hetedik kohéziós jelentést, amelyben tulajdonképpen 
pozitív hangvételű a kohéziós politika megítélése, az elért kedvező eredményekre 
fókuszál elsősorban ez a jelentés. Ami ebből látszik, az az, hogy kimondja azt, hogy 
minden régióban a továbbiakban is szükséges a kohéziós politika, mivel a kihívások 
nemcsak a fejletlenebb régiók határait érintik, hanem a fejlettebbekét is. Kimondja azt 
is, hogy a jövőben milyen területekre kell fokozottan koncentrálni. Ezek: a társadalmi 
befogadás, a foglalkoztatás, a kutatás-fejlesztés és innováció, illetve a klímaváltozás és a 
környezeti átalakulás kihívásai. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár asszony beszámolóját is. Kérdezem Kis 

Miklós államtitkár urat, hogy kíván-e szólni. Tessék parancsolni! 

Kis Miklós Zsolt hozzászólása 

KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 
Amennyiben kérdés van a bizottság részéről, akkor nagyon szívesen válaszolok, de azt 
hiszem, az államtitkár asszony nagyon jól összefoglalta az elmondottakat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Akkor a bizottságunk rendjének 

megfelelően következik a kérdések, kommentek feltevése. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:)  

Elsőként Bana alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Miniszter Úr! Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! Tisztelt Bizottság! Először is 
szeretném megköszönni a részletes beszámolójukat.  

Két témakörben szeretném kifejteni a véleményemet. Az egyik az Európai Unió 
jövője lenne, amiről önök is hosszan beszéltek. A Jobbik és én magam is úgy értékelem, 
hogy válaszút előtt áll az Európai Unió, és lehetősége van arra Magyarországnak, hogy 
érdemben beleszóljon abba, hogyan alakul a közösség jövője. Ehhez meg kell találnunk 
a szükséges partnereket. Itt első körben természetesen a V4-es keretekre érdemes 
gondolni, de úgy hiszem, hogy ha ezt kitágítjuk, akkor kelet-közép-európai szinten 
megtalálhatjuk azokat a partnereket, akikkel fel tudunk lépni azon ügyek érdekében, 
melyekben közösek az érdekeink. Erre vonatkozik egyébként a Jobbik béruniós európai 
polgári kezdeményezése, de természetesen nemcsak ezt a témakört érdemes idehozni, 
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hanem akár az önök által is említett bevándorlás kérdését, vagy éppen a nemzeti 
parlamentek szerepének a növelését. De fontos aláhúzni azt is, nem mindegy, hogyan 
alakul az Unió költségvetésének a jövője. Erről is esett szó röviden a 2020 utáni időszak 
kapcsán. 

Nekem meggyőződésem és tapasztalatom, hogy adott kérdések mentén meg lehet 
találni azokat a partnereket, akikkel együttesen fel tudunk lépni azokért az érdekekért, 
azokért a célokért, amelyek olyan irányba terelhetik az Európai Uniót mint közösséget, 
hogy egyfelől az a nemzetek Európája koncepciója irányába haladjon, másfelől pedig a 
szuverenitásunkat érdemben nemcsak hogy megőrizni, hanem adott területeken 
növelni is tudjuk, hiszen úgy látom, hogy erre most, a jelenlegi helyzetben kínálkozhat 
lehetőség, akár az egyes országokban végbemenő kormányváltások következtében, akár 
azzal összefüggésben, hogy egyébként is különböző tagországok másként értékelnek 
már bizonyos kérdéseket az Unió  jövőjét illetően.  

A másik témakör, amiről mindenképpen szólni szeretnék, az uniós források 
felhasználásának a kérdése. Most nem idézném ide Mészáros Lőrincet és a többi 
oligarchát, hogy ők beszámoljanak erről, hiszen a legutóbbi alkalommal, amikor 
miniszteri meghallgatás volt, majdnem meg is vonták tőlem a szót, amikor ezt tettem, 
viszont azt azért alá szeretném húzni, hogy ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor 
azért egyáltalán nem állja meg a helyét az a sikerpropaganda, amit kormányzati szinten 
hangoztattak.  

Vitályos államtitkár asszony igyekezett alátámasztani azt, hogy az Európai 
Unióból rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében sokkal jobb a helyzet 
most már, mint a korábbi időszakban, de azért ha megnézzük a részleteket, akkor én ezt 
igencsak másként értékelem, hiszen egyáltalán nem mindegy az, hogy kiknek jutnak 
ezek a támogatások. Sajnos továbbra is az a jellemző, hogy ahelyett, hogy mondjuk a 
kutatás-fejlesztés területén érdemi előrelépések történtek volna, a magyar kis- és 
középvállalkozásokat segítette volna a kormány, és munkahelyteremtő, 
gazdaságélénkítő beruházások állnának a középpontban, továbbra is azt láthatjuk, hogy 
a presztízsberuházások a meghatározóak egyfelől, másrészt pedig van egy olyan szűk, 
önökhöz, a Fideszhez és a kormányhoz becsatornázott kör, akik jól jártak a források 
odajuttatásával, míg egy nagyon széles réteg, és itt kiemelten jelezném, hogy a magyar 
kkv-knak egy jelentős része tartozik ide, fuldoklik a bürokrácia mocsarában. És ha 
megnézzük csak a regionális összehasonlítást, akkor persze az látható, hogy ha csak azt 
nézzük, hogy milyen arányban sikerült lehívni a pénzeket, akkor itt valóban jól állunk, 
de ha fontos mutatókat megnézünk, amelyek egy ország gazdasági erejét megmutatják, 
akkor nemcsak hogy Nyugat-Európához képest szakadtunk le még jobban az elmúlt 
években, hanem bizony a környező országokkal való összehasonlításban is ez a helyzet, 
és ez felerősödött. Itt sajnos akár azt kell mondjam, hogy V4-es szinten is, ahhoz képest, 
hogy korábban élen jártunk, nagyon sok mutatóban most már hátul kullogunk, és ez 
többek között azért van, mert persze, szép dolog kijelölni azt, hogy a rendelkezésre álló 
pénzek 60 százaléka gazdaságfejlesztésre kerüljön elköltésre, és ilyen módon történjen 
ezeknek a felhasználása, de ha ez csak ahhoz a szűk réteghez jut, amely önökhöz ezer 
szállal kötődik, akkor ennek nem az ország és nem a gazdasági élet szereplőinek széles 
rétegei és a magyarok látják az előnyeit, hanem csak az a néhány személy és a hozzájuk 
köthető haveri kör, akik végül is az elmúlt évek során is részesülni tudtak ezekből a 
támogatásokból.   

Ezen kellene változtatni. E tekintetben kellene egy merőben más hozzáállást 
tanúsítania a kormánynak. Bízom benne, hogy azért a rendelkezésükre álló időszakban 
még némi változás történhet e téren, de azt pedig ígérni tudom, hogy 2018-tól, ha 
lehetőséget kapunk a választópolgároktól, akkor mi mindenképpen egy más 
szemlélettel, hozzáállással fogjuk majd az európai uniós források felhasználását is 
kezelni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én szeretném visszautasítani 

Bana alelnök úrnak az utóbbi kijelentéseit. Remélem, hogy majd az államtitkár urak, 
asszony és a miniszter úr ezt majd megcáfolják. 

Hamis képet fest. Úgy hiszem, hogy nemcsak európai uniós távlatokban, hanem 
a visegrádi négyek együttműködésében is Magyarország jó példával jár elöl.  

Csak szeretném jelezni, tisztelt bizottság, hogy Firtl Mátyás képviselő úrnak el 
kellett távoznia a bizottsági ülésünkről, mert ő az IPU Magyar-Horvát Tagozat elnöke, 
és a horvát házelnök úrnak van itt látogatása.  

Tisztelt Bizottság! Gyopáros Alpárnak adom meg a szót, tessék parancsolni! 
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Mielőtt kérdést tennék 

föl, Bana alelnök úr szavaira hadd reflektáljak röviden. Alelnök úr még nem volt 
országgyűlési képviselő abban az időszakban, amikor a 2007-13-as időszak forrásai 
beérkeztek, vagyis érkeztek volna leginkább a projektgazdákhoz. Nyilván elsősorban 
inkább az önkormányzati szféráról tudok példát mondani. Akkoriban a polgármesterek 
és az önkormányzati képviselő-testületek attól szenvedtek, hogy bár lehetséges, hogy 
nyertek el pályázati támogatásokat, azonban azoknak a pályázati támogatásoknak a 
támogatási szerződés megkötésére kellett várniuk hónapokat vagy akár évet.  

Azután mindenféle egyéb hiánypótlásokat, mindenféle adminisztrációs teendőt 
kellett elvégezni újabb hónapokig, évekig, és az volt a jellemző akkoriban még az 
önkormányzati szférában is, hogy meg kellett előlegezniük ezeket a pályázati 
támogatásokat, és majd amikor már elszámoltak a pályázatokkal, akkor talán 
hónapokkal vagy fél évvel vagy akár egy évvel vagy évekkel később kifizetésre kerültek 
ezek a támogatások. Ez volt a jellemző a szocialista kormányok idejére.  

Ezzel szemben – és ezért szeretnék gratulálni Vitályos államtitkár asszonynak 
elsősorban, mert valóban mindannyiunkban kétségek voltak a 2010-es kormányváltást 
követően, hogy sikerül-e úgy lezárni a ’7-13-as időszakot, hogy fel tudjuk-e használni 
ezeket a forrásokat maradéktalanul, és sikerül-e úgy felkészülnünk a’14-20-as 
időszakra, hogy mindazokat az adminisztratív buktatókat, akadályokat, amelyeket a 
szocialista a kormányok a korábbi eljárásrendbe beépítettek, sikerül-e meghaladnunk, 
és a ’14-20-as időszakban hatékonyabban fölhasználni a forrásokat, nemcsak 
eljárásrendi értelemben, hanem nyilván hatékonyabb célok elérése érdekében is. 

Az a helyzet, hogy mind a két kérdésre igen a válasz, ezért szívből gratulálok 
önnek, miniszter úrnak elsősorban, természetesen minden munkatársuknak, hiszen 
minden kétkedésünk – bevallom őszintén, én magam is kételkedtem -, hogy ’13 illetve 
’17. év végéig sikerül—e a teljes időszak elszámolása. Minden kétkedésünket meghaladta 
a minisztérium munkája. Ráadásul köszönöm is miniszter úrnak a képviselőknek 
eljuttatott negyedéves értékelést vagy beszámolót. Nagyon hasznos, lehet, hogy Bana 
alelnök úr kevésbé forgatja, én mindig elolvasom. 

De nemcsak a makroértékelés az, ami megmutatja azt, hogy valóban sikerült 
ezeket az adminisztratív akadályokat legyőzni, hanem alelnök úr, ön nyugat-dunántúli 
képviselő. Ha valahol, akkor éppen pont a Nyugat-Dunántúlon láthatja, hogy azok a kis- 
és középvállalkozások – és akkor szakadjunk el az önkormányzati szférától -, amelyek 
számára ezek a gazdaságfejlesztési pályázatok meg vannak hirdetve, gőzerővel 
használják fel ezeket a pályázati támogatásokat.  

Alelnök úr, a csornai és a kapuvári ipari parkban – hogy csak a saját 
választókerületemet idézzem – az elmúlt 20 évben nem volt vagy alig volt 
területértékesítés. Most meg nincs területük az önkormányzatoknak, és elsősorban 
szinte kizárólag hazai és kis- és középvállalkozások azok, amelyek területet vásárolnak 
és vállalkozást indítanak, folytatnak vagy fejlesztenek ezekben az ipari parkokban. De 
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én ismerem a Dél-Vas megyei helyzetet, és hasonló a helyzet egyébként Dél-Vas 
megyében is, ahonnan ön érkezett.  

Nos, tisztelt miniszter úr, rátérve a kérdésemre. Egyetértve Takács Szabolcs 
államtitkár úrral a tekintetben, hogy mi is tapasztaljuk, akik mindenféle nemzetközi 
fórumokon részt veszünk vagy éppen delegációkkal találkozunk, hogy valóban a mag-
Európa országaiból érkező delegációk, politikusok hajlamosak mindenféle 
prekoncepciók alapján véleményeket formálni. Elsősorban az látszik, hogy rendkívül 
szubjektív véleményformálások születnek, nem pedig valamilyen nagyon objektív, 
tényszerű alapon álló vélemények születnek.  

Itt mindig az merül fel bennem, hogy amit miniszter úr is említett és vissza is 
szoktam kérdezni, hogy kedves kollégák, a kötelezettségszegési eljárások tekintetében - 
ami aztán rendkívül objektív – Magyarország egyáltalán nem mondható sereghajtónak, 
sőt, ha jól tudom, az európai átlag alatti a kötelezettségszegési eljárások száma, és néha 
szoktam idézni az ő országaikat.  

Itt elsősorban nyilván a mediterrán országokból vagy akár Franciaországból 
érkező delegációkról beszélünk, és mindig azt az érzetet keltik bennem, hogy nyilván 
nem erről szól, nem egy nagyon objektív jogi vitáról szólnak az ő véleményeik vagy az ő 
kritikáik, hanem a migráció miatt büntetnek minket. 

Kifejezetten a migrációs álláspontunk miatt, amely szerint a mi álláspontunk 
szerint, ahogy a miniszter úr jelezte, a biztonság a legfontosabb és minden más csak ez 
után következik: a munkaerő-piaci kérdések megoldása, a generációs kérdések 
megoldása. A biztonság az elsődleges, és emiatt büntetnek minket.  

Erre próbálják fölcímkézni a jogállamiság sérelmét, mondjuk így. Ami veszélyes 
– itt kapcsolódva az európai uniós forrásokra – tendencia, hogy az elmúlt években és 
leginkább az idei ét tavaszán, nyara elején erősödött fel, hogy összekapcsolták az 
európai uniós források felhasználását, pontosabban a jövőben a potenciálisan 
rendelkezésünkre álló európai uniós források mennyiségét ezzel a jogállamiság-
kérdéssel. Magyarul azt mondták, hogy aki – lényegében ez volt a vélemény – nem 
fogad be kellő számú migránst, aki nem kellő jogállami viselkedéssel él, az kevesebb 
forrást fog kapni. 

Nem tudom, vélelmezem csak, hogy azért próbálkoznak-e nyugat-európai 
országok, elsősorban Németország, de akár Franciaország is, a saját befizetéseiket 
csökkenteni vagy Kelet-Európa felől elirányozni, mert a saját pluszköltségeiket akarják 
ezzel finanszírozni, ami a migrációval kapcsolatos mondjuk integrációs problémák, 
terrorveszély, terrormegelőzés vagy éppenséggel a megtörtént terrorcselekmények 
kárelhárítása tekintetében szükségesek ott többletkiadások, de mindenesetre ez a 
nyugat-európai közbeszédben benne van.  

Az a kérdésem, hogy mennyire reális ez a veszély a 2020 utáni időszakot illetően. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessely alelnök úré a szó, tessék parancsolni! 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget, és miniszter úrnak, államtitkár asszonynak és államtitkár uraknak a 
nagyszerű beszámolóját és azt a munkát, ami megalapozta azt, hogy ilyen szépen 
lehessen ezeket a forrásokról történő beszámolókat megtartani, amit úgy látom, hogy az 
ellenzéki képviselők érdeklődése, hiszen egyetlenegy ellenzéki képviselő van az ülésen, 
és az általa elmondott, nem tényszerű, hanem inkább érzelmeken alapuló 
megállapításai is tükröznek, hogy nem nagyon lehet ebbe a munkába belekötni. 

Három rövid kérdést szeretnék feltenni. Lázár miniszter úr rámutatott arra, hogy 
a schengeni egyezmény szabályainak megtartása mennyire fontos, és hogy erre éppen 
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Magyarország mutatott rá, ugyanakkor a schengeni egyezménnyel, ezzel kapcsolatosan 
azért jelentős anomáliák mutatkoznak. 

Szeretném azt megtudni, hogy a bővítéssel kapcsolatosan, hogy Románia és 
Bulgária a schengeni határok kiterjesztésével schengeni övezetté válhassék, ez most, 
jelen pillanatban hogyan áll. Szeretném azt is megtudni, hogy elhangzott a kormány 
részéről, hogy a déli migrációs útvonal lezárása és az ezzel kapcsolatos 
útvonalmódosulás azt mondatja Magyarországgal, hogy Románia tekintetében 
valamilyen megoldást kellene találni, hiszen inkább a magyar-román határ 
megerősítése helyett Románia déli, illetve keleti határainak védelmében venne részt 
Magyarország. Erről szeretnék néhány gondolatot hallani, hogy pontosan hogyan állnak 
az ezzel kapcsolatos tárgyalások. 

Illetve a harmadik, ami szintén a schengeni övezetet érinti, hogy vannak a 
schengeni övezeten belül olyan határszakaszok, amelyeket a tagállamok a szerződés 
ellenére védenek. Ez milyen változásokat eredményezhet, amelyek mindenképpen a 
megítélésünk szerint negatívak, hiszen a belső szabad mozgást csökkentik.  

Miniszter úr hasonlóképpen a biztonság kérdéséhez hozta ide a közös hadsereg 
kérdését, és ebben a kérdéskörben erre is szeretnék rákérdezni, hogy ennek az esélyei 
jelen pillanatban hogyan mutatkoznak. 

Az európai uniós forrásokkal kapcsolatosan lenne egy napi kérdésem. Sok olyan 
esetet látunk, amikor támogatási szerződéssel rögzített feladatra a piac az én 
megítélésem szerint pozitív okoknál fogva, a minimálbér vagy a szakmunkás-
minimálbér emelkedése okán, nem tud olyan árakat biztosítani, amelyek a 
pályázatokban eredetileg szerepeltek. Itt felmerül annak a kérdése, hogy a pályázati 
önerő emelésével vagy egyéb más módon lehet azt biztosítani, hogy egy már elnyert 
pályázat a későbbiek során megvalósulhasson annak ellenére, hogy a piac leginkább 
éppen a bérek emelkedése okán, amit Bana alelnök úr hiányolt, már nem azokat az 
árakat mutatja, mint amik a pályázat beadásakor voltak.  

És a harmadik kérdést, Gyopáros képviselőtársamhoz hasonlóan, én is a 2020 
utáni forrásokkal kapcsolatosan tenném fel. Az a tanulmány, amiről a miniszter úr 
beszélt, mennyire mutat rá arra, hogy a kohéziós források terhére a migrációval 
kapcsolatosan a szociális források irányába történjen elmozdulás, mert ilyen 
veszélyekről én hallottam. Ezek vajon valósak-e? Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! Megadom a szót a görög kisebbség képviselőjének. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Takács 

államtitkár úrhoz lenne egy kérdésem. Hallottuk, hogy a migrációval kapcsolatosan 
milyen problémák adódtak. Én arra lennék kíváncsi, hogy Európa mennyire szolidáris 
azokkal az országokkal, amelyek tengeri határral rendelkeznek, és hogy tudjuk azt 
megállítani, amit egyszer már megpróbált Európa, Törökországgal megállapodni, hogy 
fogadja vissza azokat, akiket Európa nem fogad be.  

Ahogy én ismerem a számokat, ez nagyon-nagyon kis létszám, 300-3000 között 
van, miközben Görögországban több mint 55 ezer migráns már ott dekkol. Illetve ahogy 
Tessely úrral meglátogattuk a hotspotokat Szicíliában, ott is rengetegen ott ragadtak. 
Ezek a tengerrel határos országok az Európai Unió segítségével valamilyen formában 
meg kell hogy szabaduljanak ezektől az emberektől, mert nagyon jól tudjuk, mi, 
görögök legalábbis, hogyha egyszer betelepülnek oda, az történik, mint a Ciprusi 
Köztársasággal, ahol az oda bejövő törökök gyökerestől elpusztították a keresztény 
kultúrát, ami az ő területük lett. Köszönöm szépen. 

 
LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Nos… 
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ELNÖK: Tisztelt Miniszter Úr! Engedjen meg még néhány rövid kérdést 
zárszóként! 

 
LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Sőt, köszönjük. 
 
ELNÖK: Elsőként is, a Fidesz-KDNP képviselői nevében szeretném megköszönni 

a miniszter úr uniós munkáját. Úgy hiszem, ahogy a miniszter úr is említette, az elmúlt 
öt év folyománya mutatja, hogy az a struktúraátalakítás 2012-ben sikeres volt. Sikeres 
volt. Pusztán két olyan kézzelfogható eredményt említek, ami a pályázó állampolgárok, 
vállalkozók zsebeit is érinti.  

Egyrészt én is nagyon nagy eredménynek tartom, hogy 2017-ben 108 százalékkal 
tudtuk lezárni az európai uniós pályázati kifizetéseket, ez egy bravúr. Ezt a régi 
szakmában úgy nevezzük, hogy az abszorpciós képesség. Valahol azt ácsingóztuk 5-8 
évvel ez előtt, hogy talán elérjük a német 75-80 százalékos eredményt - 108 százalék! Én 
úgy hiszem, hogy óriási munkát végeztek, és valóban a kifizetések kapcsán minden 
egyes problémás ügyet kivizsgáltak.  

A másik kézzelfogható eredménye a tervezés, vagyis az, hogy a kormány jól 
döntött a brexit fényében, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz 2019 után, és 2017. március 
31-éig az összes pályázatot kiírta. Ez nyilván kiverte a biztosítékot bizonyos uniós 
szakembereknél. Korábban az volt a vélemény, hogy miért késik a magyar kormány 
2008-2009-2010-2011-ben a kiírásokkal, most meg az a probléma, hogy miért írtuk ki 
egyszerre. Ez a visegrádi négyek tekintetében is példamutató, és a visegrádi négyek 
parlamenti képviselőivel is beszélgetvén, hála istennek ez ragadós példa 
Lengyelországra vagy Csehországra is. Ez egy jó stratégia volt, és úgy hiszem, ez a siker 
záloga, hogy a 2020-as ciklust is ilyen pozitív eredménnyel tudjuk zárni annak ellenére, 
hogy a brexit 2019-ben megtörténik, és valóban, évente 10-12 milliárd eurós lyuk 
keletkezik a költségvetésben. Tehát köszönjük szépen. Ezek tények, hölgyeim és uraim. 

Engedjen meg egy megjegyzést, miniszter úr. Én úgy látom, hogy Lázár miniszter 
úrnak kristálytiszta víziója van az Európai Unióról, ehhez gratulálok. Már csak azért is 
mondom ezt, mert közel 20 éve foglalkozom az európai uniós politikákkal és több 
korszakot átéltem ellenzékben és kormánypárti képviselőként is. De nemcsak az EU-ról 
kell világos víziónknak lenni, különösen most, amikor el fog dőlni, hogy merre tovább 
Európa, quo vadis Európai Unió, hanem azt is kiemelem, hogy pontosan látja azt, hogy 
mi a helyünk és szerepünk az Európai Unióban. Sem több, sem kevesebb, nem kell 
nagyoknak, nem kell kicsiknek lenni, hanem pontosan például a lisszaboni szerződés 
által behatárolt keretek között kell azt a szerepünket betölteni.  

Én úgy látom, ez az esztendő kulcskérdés, már csak azért is, mert mi vettük át a 
visegrádi négyek elnökségét, és ez mutatja, hogy ez új lendületet kapott. Egységben az 
erő, és ez most mutatkozik meg igazán, míg úgy látom, hogy az Európai Unióban egy 
másik mondás érvényes: egységben a kétség.  

Tisztelt Miniszter Úr! Végül megköszönöm a hozzáállását is, hogy egy 
parlamentbarát, átlátható európai uniós politikát folytat a Miniszterelnökség, hiszen 
például ön kezdeményezte, hogy minden félévben a plenáris ülésen tekintsük át az 
európai uniós pályázatokat. Tiszta sor, itt mindenki elmondhatja a véleményét. Én azt 
kérem képviselőtársaimtól, hogy idézzék vissza a miniszter úr expozéját az ott 
elhangzottak fényében, hogy mindig készséggel állt a képviselők kritikái elé is. Én ezt 
előremutatónak látom. Úgy hiszem, ha van közös összefogásra idő, akkor most van, bár 
nehezen tudom ezt elképzelni, de az ellenzékre is szükség van, hogy egységet tudjunk 
felmutatni, mint ahogy Románia teszi, mint ahogy Csehország teszi. Én annak idején 
ezt Habsburg Ottó elnöktársamtól tanultam, hogy a határon kívül egy egységet kell 
mutatni, ez is a siker záloga. 
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Tisztelt Miniszter Úr! Két rövid kérdést engedjen meg! Az egyik a brexit-
tárgyalásokkal kapcsolatos. Jelentem, hogy mi többször meghívtuk a brit nagykövetet, 
aki többször beszámolt. Itt is azt a politikát folytattuk, hogy nemcsak a nagykövet urat 
hívtuk meg, hanem mindig meghívtuk a kormány képviselőjét, Takács Szabolcs 
államtitkár urat is, mert az éremnek két oldala van.  

Ezzel kapcsolatban jelentem, hogy a visegrádi négyek európai ügyi bizottságainak 
az ülésén Sárospatakon arról határoztunk, hogy mi mindnyájan valóban az Európai 
Unióhoz tartozunk, és reméljük azt, hogy Monsieur Barnier tárgyalást folytató elnök úr 
tarsolyában mi is benne vagyunk, hiszen egyetértünk abban, hogy a 27-ek érdekeit 
együtt kell képviselni. De a kérdésünk az, hogy valóban megjelennek-e a magyar, 
valóban megjelennek-e a visegrádi négyek érdekei. Mi a helyzet például a kint dolgozó 
visegrádi négyek állampolgáraival?  

Mi sokszor elmondtuk, hogy egy fair brexitet, egy tisztességes megállapodást kell 
végrehajtani. A brexittel kapcsolatban megkérdeztem néhány biztost néhány COSAC-
ülésen, hogy én úgy látom, a brit belpolitika levonta a konzekvenciáját a brexit után: 
lemondott a kormány és több miniszter. De az éremnek van egy másik oldala. Vajon 
történt-e valami változás az Európai Bizottságnál? Valaki elgondolkodott-e azon, hogy 
miért is történt mindez? 

Ezt nemcsak a britek hangoztatták, ez nemcsak a bevándorlással, hanem a 
nemzeti parlamentek szerepével kapcsolatos Európa jövőjét illetően. És sajnos itt, mi, 
képviselők egy fontos szövetségest veszítünk el a brit tárgyalópartnerünkkel, akik 
mindig azonos érdekeinket képviselték nekünk is. 

A brexittel kapcsolatban mit tud üzenni miniszter úr az uniós polgároknak? Mi 
vár rájuk 2019. március 29-én? Hogyan látja a brexitet? Az elhúzódó tárgyalásokat le 
lehet zárni, vagy pedig tovább folytatódnak a problémás kérdések? 

A másik egy hasonlóan izgalmas kérdés. Az elmúlt hetekben több uniós biztost is 
volt szerencsém itt, az országházban fogadni. A közlekedési mobilitási csomag az egyik 
legérzékenyebb olyan kérdés, ami felvetődött. Kérdezem a miniszter urat, hogy mi 
várható a fuvarozókkal, illetve a kiküldetési irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban? 
Tudniillik én azt elmondtam a biztos asszonynak is, hogy egymás mellett elbeszélünk. 

A kiküldetési irányelvnél azt tapasztaltuk, hogy az Európai Bizottság egy az 
egyben figyelmen kívül hagyta a sárgalapos eljárás során megfogalmazott 
szubszidiaritási kifogásainkat. Tizenegy parlament 14 kamarájának hasonló volt a 
véleménye, és nem csak a visegrádi négyeké; mint ha nem történt volna semmi.  

Miniszter úr szerint hogy áll a helyzet a kiküldetési irányelvvel? Lehet-e 
valamifajta megegyezés? Elnézést, hogy megszakítottam miniszter úr válaszadását. 
Most arra kérem miniszter urat, államtitkár asszonyt és urakat, hogy válaszoljanak. 

Lázár János válaszai 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen elnök úr 
elismerő szavait, továbbítani fogom a miniszterelnök úrnak; tekintettel arra, hogy 
annak oka, hogy a kormány jó állapotban van és a kormány munkatársai is jó formában 
vannak és leginkább a fejükben rend van, az annak köszönhető, hogy a miniszterelnök 
úr rendszeresen rendet tesz a kormánytagok és a kormánytisztviselők fejében, ami az 
európai uniós ügyeket illeti; úgyhogy az elismerés neki szól. 

Azt gondolom, hogy a kormányszolgálat, a végrehajtó hatalom szolgálata 
föltételez bizonyos alapkészségeket. Ezek közé tartozik az ország céljainak és 
pozíciójának pontos ismerete. Ebben az EU-s cél nyilvánvaló, hogy összefüggésben van 
azzal, hogy magunkat hogyan értelmezzük. Azt gondolom, hogy Magyarországnak sem a 
Bizottsággal, sem a tagállamokkal, sem különböző érdekcsoportokkal szembeni 
vitákban semmiféle szégyellnivalója nincs, nyugodtan kihúzhatja magát, fölemelheti a 
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fejét: egy ezeréves ország, egy stabil ország, egy nagyon büszke közösség, egy nagyon 
stabil kormány, semmiféle szégyellnivaló nincs.  

És minden helyzetet meg tudunk oldani, mint ahogy ez az elmúlt 7 és fél is jól 
mutatta, de nyilvánvaló, hogy az érdekeinkért és az elveinkért ki fogunk állni. Félreértés 
ne essék: amikor arról volt szó, hogy ide akarnak küldeni akár jogi erőszak árán is 1200 
vagy 1300 bevándorlót, az nem a darabszámról szólt, hanem elvi kérdésről, 
szuverenitáskérdésről volt szó, és nem arról szólt, hogy mi most 3-4 vagy 500 embernek 
a sorsát tudjuk-e kezelni. 

Természetesen tudjuk, mert egy magabiztos és erős ország vagyunk, nem tartunk 
semmiféle ilyen kihívástól, de ezek elvi kérdések, szuverenitáskérdések. És a jövő 
kérdése az az Európai Unión belül, hogy hány hatáskör kerül Brüsszelbe, és hány 
hatáskör marad Budapesten. A brexitre az Európai Bizottságnak rejtélyes és érdekes 
módon az a válasza, hogy még több hatáskört Brüsszelbe kell vinni. 

Tehát a brexitből nem azt a tanulságot vonták le, hogy békén kéne hagyni a 
tagállamokat és erősíteni kéne a tagállamok önállóságát, és ami talán célszerű, az 
maradjon a tagállamoknál, hanem lesznek olyan hatáskörök, amelyeket továbbra is 
központosítani akarnak, és lesz egy tagállami konfliktus Brüsszellel, mert az Európai 
Bizottság abban játja a jövőt - és nyilvánvaló, hogy itt személyes motivációk is vannak a 
bürokrácia erősítése, az Európai Bizottság pozíciójának erősítése -, ha minél több 
hatáskör leadásra kerül az Európai Bizottságnak. 

Mi úgy látjuk - és ez a Fidesz-KDNP meggyőződése is és a kormány álláspontja is 
-, hogy nincs szükség alapvetően a jelenlegi hatásköri elosztás átszabására, és ezért a 
bevándorlási vita is természetesen szól azokról a dolgokról, amiket én mondtam, de 
annak is van egy Bizottság-ország vitája. 

Az pedig az, hogy most egységes bevándorláspolitika legyen a szónak abban az 
értelmében, hogy vannak a magyar állami szervek, a magyar rendőrség, a Bevándorlási 
Hivatal, a nemzetbiztonsági szolgálatok, azokat a budapesti parlament által 
meghatározott törvények instruálják, vagy pedig az Európai Bizottság által megalkotott 
jog- és intézményrendszer felügyeli. 

Az Európai Bizottság fejében az volt - és időnként ettől megpróbáljuk eltéríteni 
őket, de nem olyan könnyű -, az Európai Bizottság fejében az volt, hogy egy egységes 
bevándorlási intézményrendszerre van szükség, ami azt jelenti, hogy a Magyarországon 
működő, ezzel foglalkozó szervezetek az Európai Bevándorlási Hivatalnak, hatóságnak, 
főhatóságnak, főhatalomnak vannak alárendelve; ergo az, hogy Magyarországon ki 
tartózkodhat, azt nem egy magyar törvény által instruált magyar állami tisztviselő 
mondja meg, hanem egy Európai Bizottság által felügyelt európai uniós tisztviselő 
európai uniós jog alapján határozza meg.  

Semmiféle garancia nincs arra, hogy Magyarországon az a szempont érvényesül, 
hogy a magyar államérdekkel egybeeső bevándorláspolitika valósul meg. Ez a vita jogi 
vagy hatásköri vagy a közös hatáskör gyakorlási része. 

És ebben mi a végsőkig ki fogunk tartani még akkor is, ha „kötszeg”-eljárás van, 
európai bírósági eljárás van, stb., stb., mert a mi álláspontunk az, hogy annak a 
kérdésnek a meghatározása, hogy Magyarország területén ki tartózkodik, ki kap 
állampolgárságot, ki kap menedékjogot, az egy tagállami hatáskör, azt nem adjuk le 
Brüsszelnek. 

Ez nyilvánvalóan egy választópolgár számára kicsit elvontnak tűnik, amit most 
elmondtam, de a dolog mélyén az van, hogy még több hatáskört akarnak Brüsszelbe 
vinni, és csökkenteni akarják azon hatáskörök számát, mi tagállami törvényhozási vagy 
tagállami végrehajtó hatalmi jogkörben van.  

Bana képviselőtársam kritikáját illetően. Lehet úgy is válaszolni az észrevételre, 
hogy az, hogy Magyarországon hogyan kerül a pénz elköltésre, nagyon szigorú, 
bonyolult és egyértelmű koordináta-rendszer szerint zajlik, európai uniós szabályok 
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alapján. Magyarországnak viszonylag kevés mozgástere van abban az esetben, ha a pénz 
elosztásának módját akarja befolyásolni. Ezek európai intézményrendszerek, szabályok. 

Mit jelent ez? Magyarország bizonyos szabadságjogokról való lemondásért 
cserébe - ilyen a vám, a határvédelem, stb. - kap fölzárkóztatási pénzt. Ez részben arra is 
válasz, hogy összeköthető-e a következő ciklus költségvetése a migráció ügyével. A 
kohéziós alapokat - csak az origóhoz visszamenve - nem ajándékba kapjuk, azt azért 
kapjuk, mert bizonyos jogokról a csatlakozó országok lemondtak a közös joggyakorlás 
érdekében: megnyitották a piacokat, nem tudjuk vámmal védeni a piacainkat, közös 
pénzügyek jönnek létre, nyitottak a határok a schengeni övezeten belül, stb., stb., stb. 

Ezek kompenzálására egy megkötéssel kaptunk forrásokat. Mi volt az az egy 
megkötés? Az, hogy a pénz belső tartalmát az határozza meg, aki a pénzt adja. Ezt a 
befizetők az Európai Bizottságra bízták. Az Európai Bizottság pedig kijelölt 
társadalompolitikai célokat: fölzárkózás, nők egyenjogúsága, fiatalok 
munkanélküliségének csökkentése, álláshelyek, fogyatékosok, stb., stb., stb., területi 
különbségek eltüntetése.  

Van egy kataszter, ami föltétele és célja is egyben a pénz átadásának. Magyarul 
csak arra akarok figyelmeztetni mindenkit, aki azt gondolja, hogy Budapesten a pénz 
elosztására döntő befolyásunk lenne, hogy az Európai Bizottság attól a ponttól, hogy 
mire adja a pénzt, odáig, hogy kinek adja a pénzt és milyen föltételekkel, nagyjából 
meghatározza. Ezen belül természetesen a nemzeti intézményrendszer, hogy melyik 
minisztérium, melyik hatóság, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egy szervezetben, 
minisztériumok 5-6 szervezetben, 1 operatív programban, 6 operatív programban, ilyen 
eljárással, olyan eljárással, ezek választható útvonalak, amiket megpróbáltunk 
optimalizálni az ország működése szempontjából.  

És mi voltunk a legnagyobb újítók egyébként 2012-13-ban, két-három éves jogi 
eljárásokat igénybe véve, hogy a pénzt lehívhassuk és a következő ciklusban 
gyorsíthassunk. Csak szerettem volna világosan elmondani legalább ebben a szakértő 
körben - nevezzük így -, hogy sokkal kisebb a magyar kormány mozgástere, a kapott 
pénz technikai fölhasználását illetően, mint azt nagyon sokan gondolják. 

Ráadásul ennek a pénznek a monitorozása, ellenőrzése, elszámoltatás, 
megtérülés, belső megtérülési számai folyamatosan ellenőrizve vannak. Minden 
projektnek, minden nyertesnek vállalni kell különböző megtérüléseket, társadalmi célok 
megvalósulását, indikátorok teljesítését. 

Tehát ez egy teljesen felrajzolt, abszolút bürokratikus, megnehezített rendszer. 
Vannak rosszindulatú emberek, akik azt mondják, hogy azért ilyen bürokratikus, hogy 
minél kevesebben férjenek hozzá, és be lehessen bizonyítani, hogy a tagállamoknak nem 
kell ennyit befizetni. Ezek a hangok egy költségvetési vitában felerősödnek. Brüsszelben 
nagyon sokan vannak olyanok, akik azt akarják bebizonyítani a költségvetési biztos 
körül, hogy az európai uniós kohéziós alapoknak kevés értelme van, mert nézzünk rá a 
számokra. Volt olyan tagország, amelyik fel sem tudta használni a keretet, ezzel kezdik. 
A másik része pedig nem jól használta fel a keretet, hiszen nem változtak a társadalmi 
viszonyok. A harmadik része pedig nem transzparens formában használta fel a keretet. 
Tehát ez a nyomás zajlik, ez van. Bizonyos politikai csoportoknak ez van kiadva az 
Európai Bizottságból, hogy a Kelet-Európában elköltött pénzek legitimitását meg kell 
kérdőjelezni, azért, hogy ne legyen ilyen magas a tagállami befizetés. Ez egy csoport, 
amelyik a Bizottságon belül vagy a Parlamenten belül vagy a tagállamokon belül ezt az 
álláspontot képviseli.  

Aztán vannak okosak, ők általában mind németek, akik azt mondják, hogy azért 
azt is tegyük mérlegre, ami egy világos szám, hogy a Lengyelországban elköltött 
kohéziós pénzek 80 százaléka német vállalatokhoz kerül vissza. Akkor kérdés, hogy ez 
kit finanszíroz? Én azt gondolom, ez mindenkinek jó. Jó, aki kapja, hiszen külső forrás 
érkezik az országba, és sajnos Magyarország történetében az elmúlt 10-15 esztendőben 
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voltak olyan időszakok, amikor csak ez volt a fejlesztési forrás. Ha valaki ránéz az ország 
2008-as, 2009-es, 2010-es, 2011-es, 2012-es költségvetésére, akkor abban alig talán 
nemzeti fejlesztési forrást, csak európai uniós forrásból vagy az onnan visszakapott 
forrásból, mert ezt a pénzt valamiért adják, nem ingyen adják, félreértés ne essék, az 
onnan visszakapott pénzből tudta az ország fejleszteni saját magát. Tehát voltak olyan 
gapek, voltak olyan időszakok, amikor nem tudta az ország fejleszteni magát, de az 
ország GDP-je 33-35 ezer milliárd és folyamatosan növekszik. Ehhez képest kifizetünk 
évente 2000-2500 milliárd forintot. Azért ezt önmagában nem nevezném a gazdasági 
növekedés föltételének. Tehát a 35 ezer milliárdos GDP-hez 2000-2500 milliárd 
kifizetése önmagában nem elég a magyar gazdaság fejlesztéséhez vagy fejlődéséhez. 
Tehát azok, akik azt mondják, hogy csak ezek miatt a pénzek miatt fejlődik a gazdaság, 
azok nem jól beszélnek, hülyeséget beszélnek, mert az lehetetlen, hogy 33 ezer 
milliárdhoz képest a 10 százalékot sem jelentő forrásösszeg éven belül ennyi többletet 
adna. Tehát ez nem elég önmagában ahhoz, hogy a GDP-t egyedül ilyen volumenben 
fejlessze vagy ilyen volumenben növelje. 

A pénzek transzparenciája. Én ezzel a kérdéssel elég sokat foglalkozom. 
Politikustársaimat a tények nem szokták zavarba és izgalomba hozni, de azt tudom 
önnek mondani, hogy az elszámolásnak is van egy rendje. Elég profi könyvelők ülnek 
ott Brüsszelben, és Magyarország úgy számol el az Európai Bizottsággal - mindenki 
német természetesen, aki pénzzel foglalkozik Brüsszelben, fel se merüljön más 
lehetőség, és ők adják a legtöbb pénzt is természetesen, a német adófizetők érdekei 
azért védve vannak -, Magyarország úgy számol el az Európai Bizottsággal most ezzel a 
cseppnyi 25-28 milliárd euróval, hogy mi itt elrendezzük, hogy kifizessük a pénzeket, 
majd amikor beérkeznek a számlák, összegyűjtjük őket és kiküldjük az Európai 
Bizottságnak, hogy most akkor ezt tessék kifizetni. Az Európai Bizottságban ülnek a 
tisztviselők. Minden számát átnyálaznak, egyesével megnéznek, és a végén 
megmondják, hogy ez a számla gyanús, az a számla nem gyanús, ezt megkifogásolom, 
kifizetem, nem fizetem és a többi. Ez ugyanaz, mint amikor az ember bevisz egy számlát 
egy céghez, és ott azt mondják, hogy kérem szépen, a teljesítést nem fogadom el, mert 
nem megfelelő minőségű vagy probléma van a teljesítéssel vagy bármi. Megkifogásolják 
a számlákat, ez semmivel nem bonyolultabb, mint a valós életben.  

Magyarország benyújtott 100 eurónyi számlájából 2,5 eurót kifogásolnak meg. Ez 
azt jelenti, hogy a benyújtott számlák 97,5 százalékával semmiféle baja nincs az Európai 
Bizottságnak. Tehát ami körül pörögnek az ellenzéki pártok - különböző pályázati 
anomáliák, hibák, negatívumok, esetleges visszaélések -, azok a teljes költségvetésnek, 
az összkifizetésnek, amit Brüsszelből kapunk pénzt, nem éri el még az 5 százalékát sem, 
ez teljesen az európai átlagnak megfelelő nagyságrend. Volt ez több is a szocialisták 
idején, félreértés ne essék, de az elmúlt években az Európai Bizottsággal közösen, hiszen 
ez egy konszenzuális műfaj, egy együttműködésre törekvő műfaj, az Európai 
Bizottsággal, az ő tanácsaik alapján, úgy alakítottuk át először a közbeszerzési 
rendszert, a közbeszerzési ellenőrzési rendszert, a közbeszerzési auditrendszert, úgy 
alakítottuk át a pályázatértékelői rendszert, hogy a lehetőségét is visszaszorítsuk és 
kizárjuk annak, ami egyébként ennyi pénz osztásakor természetes, ahol ennyi pénzt 
osztanak, ott nyilvánvaló, hogy ahol hús van, ott legyek is vannak, ebben kétség 
természetesen ne legyen. Tehát nem arról van szó, hogy milyen törekvések vannak, 
hiszen nyilvánvaló, hogy létezhetnek ilyen társadalmi effektusok, csak azt szeretném 
elmondani, hogy ez egy olyan intézményrendszer Magyarországon is, ami nagyon 
pontosan nyomon követi a pénzt. Egy zárt rendszert hoztunk létre, egy ellenőrzött 
rendszert hoztunk létre, amely természetesen bürokratikus. Tehát az egyik szájukkal 
számon kérik a bürokráciát, a másik szájukkal számon kérik a transzparenciát. Ha 
transzparencia van, akkor bürokrácia is van. Ha kevesebb a transzparencia, kevesebb a 
bürokrácia. El kell dönteni a pénzosztónak, hogy hova helyezi a hangsúlyt: ha 
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transzparenciát akarnak, akkor sokkal nagyobb lesz a bürokrácia, ezt mindenkinek 
világosan kell látni.  

Magyarországon még mindig bürokratikus a rendszer, mert a transzparenciára, 
az átláthatóságra vonatkozó elemeket folyamatosan növeljük, hiszen világos a 
kormányprogram, zérótolerancia a korrupcióval szemben. Ennek az izsáki polgármester 
kollégám az egyik áldozata, mint ismeretes, aki nem tudta bebizonyítani, hogy 
vendégházat épített, és pártálláshoz való tartozás nélkül most vissza kell fizetnie a 
pénzt. Tehát mindent kivizsgálunk, és úgy gondolom, hogy minden ügyet megfelelően 
kezelünk.  

Én a leghatározottabban visszautasítom, hogy pofára menne a pénzosztás. Önnek 
ebben abszolút nincs igaza. Viszont olyan szabályokat sem alkalmazhatunk, hogy 
valakik nem kaphatnak pénzt. Az a szocialista kormány alatt volt, hogy amelyik 
vállalkozóról föltételezték, hogy valaha az életében a Fideszre adta le a szavazatát, az 
soha nem kaphatott európai uniós forrást. Ez a 2010 előtti időszakban volt jellemző. 
Most mi mindenkinek adunk európai uniós forrást. Fogalmam sincs, hogy kire 
szavaznak, fogalmam sincs, hogy kit támogatnak és fogalmam sincs, hogy egy 
választókörzetben melyik jelöltre fognak 2018-ban szavazni.  

Az ön szavait a tények cáfolják, képviselő úr! 65 ezer nyertes pályázó van 144 
ezerből, mind vállalkozás. Én örülnék, ha a Fidesz mögött 65 ezer sikeres magyar 
vállalkozás lenne, én örülnék a legjobban. Jól fejlődik a Fidesz, ha jól látom, jól lakja be 
a politikai teret, de egyelőre még az evolúciós fejlődésnek ebben a szakaszában nem 
tart. 144 ezer vállalkozó pályázott és 65 ezer vállalkozó nyert. Ha ez a 65 ezer vállalkozó 
mind fideszes lenne, az a csodával lenne határos. Természetesen nem nézzük, nem 
foglalkozunk ezzel, ilyen kategória nem létezik. Minden vállalkozásnak nyernie kell, 
amelyik jó pályázatot, jó ötletet, jó koncepciót nyújt be, mert ez a gazdaság érdeke.  

Hányan vannak a kicsik és a nagyok? Azt gondolom, hogy a kormányon belül is, 
talán ennyi év távlatában nem titok, óriási harcokat folytattunk azért, még Matolcsy 
György gazdasági minisztersége idején indult a gondolat, hogy a források 60 százalékát 
a kkv-k kapják meg és ne a nagyvállalatok. Korábban fordítva volt. 2007-2013 között 
60-70 százaléka a nagyvállalatokhoz ment, amivel nem az a probléma csak önmagában, 
hogy nagyvállalatok, hanem Magyarországon a nagyvállalati szektor döntő mértékben 
külföldi. Tehát az EU-s pénz Magyarországon tartásának az egyik módja az, hogy a 
magyar tulajdonban lévő kkv-khoz menjen a pénz. Ez volt a kormány 
társadalompolitikai döntése, és ez volt a feladat. Mi annyit tudtunk elérni, hogy most a 
velünk kritikus gazdasági szaksajtó szerint a források 55 százaléka magyar kkv-hoz 
megy. Nem nagyvállalatokhoz, nem multikhoz, nem külföldiekhez, 55 százalék magyar 
kkv-hoz megy. 2007-2013 között ez az arány 17 százalék volt. Nem hiszem, hogy ezzel 
kapcsolatban szégyenkeznivalónk lenne.  

Az más kérdés, hogy elismerem a bürokratikus akadályokat és elismerem az ezzel 
kapcsolatos nehézségeket, csak még egyszer elmondom, hogy a pénzosztás szabályait 
nem mi határozzuk meg. A játékszabályokat Brüsszelben döntik el; mi a 
legoptimálisabb, az ország és a vállalkozók számára legoptimálisabb megoldáson 
dolgozunk.  

Az, hogy Magyarországon akár az állami szektor, akár a vállalkozás előleget 
kaphat. Ha valaki vállalkozó, mi is történik tulajdonképpen? A projektmegvalósítás 
szinte teljes költségét meg tudja szerezni vagy kedvezményes állami hitelből vagy 
előlegből. Tehát mi végignéztük mintaprojektenként, hogy aki kevés tőkével 
rendelkezik, mert a magyar gazdaság legsúlyosabb problémája nem a hitelkérdés, 
hanem a tőkeképesség, az az előleggel és az állam által biztosított támogatott hitelekkel, 
kedvezményes hitelstruktúrával le tudja finanszírozni a maga vállalkozói beruházásait. 
Ezt a helyzetet állítottuk elő. Ebben kettő évnyi tárgyalási és megállapodási munkánk 
van az Európai Bizottsággal, mert mit mondtak? Egyébként volt ilyen költségvetési 
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szempont Magyarországon házon belül is, hogy az előleg veszélyes, mert mi van, ha 
megkapja az 50 százalék előleget és azzal lelép? Szeretném jelezni, hogy ez a rendszer 
3,5 éve működik, nem léptek le a vállalkozók, hanem megcsinálták a projektjüket. 
Előtte nem adtunk előleget, illetve úgy adtunk előleget, hogy tulajdonképpen meg 
kellett lenni a tőkének ahhoz, hogy előleget kapjon - ez milyen hülyeség. Most úgy 
adunk előleget, hogy 50 százalékát vagy 30 százalékát is megfinanszírozzuk a 
projektnek. Aki megkapja előlegként ezeknek a projekteknek a 30-50 százalékát, még 
mielőtt egy kapavágást csinált volna, és nem tudja megvalósítani, arra nem érdemes 
fejlesztést bízni, mert a másik 50 százalékot pedig, ami az önerő lenne, kedvezményes 
banki konstrukcióval meg tudja előlegeztetni a másik oldalon.  

Tulajdonképpen a 80-100 százalék forrás a kollégáim számításai a szerint a 
beruházás megkezdése előtt rendelkezésre állhat. A bankok támogatási szerződésre 
hiteleznek. Most már ezt is el tudtuk érni. Tehát részben a költségvetési szektor 
előlegnyújtási képességeit liberalizáltuk, részben pedig a banki szektor hitelezését 
megtámogattuk.  

Tehát úgy gondolom, hogy sokkal alacsonyabb a korrupciós kockázat és a 
transzparenciakockázat mint ami volt korábban. Magyarország komoly erőfeszítéseket 
tett. Én megértem ezeket a nyugati támadásokat. Milyen szerencse, hogy Nyugat-
Európában szó sincs korrupcióról, csak olyan országok vannak, ahol a politika is 
átlátható, a gazdaság is átlátható, teljes transzparencia van, és a kis tolvajok csak Kelet-
Európában és Közép-Európában léteznek. Szerencsére Németországban nincsenek 
pártfinanszírozási botrányok, Franciaországban nincsenek pártfinanszírozási 
botrányok, és nincs semmiféle korrupciós ügy, hiszen ők mind tiszták. Ezt már arra 
mondom, hogy az európai parlamenti képviselők amikor idejönnek, akkor milyen 
prekoncepcióval jönnek. 

Én 7 és fél éve dolgozom itt, Budapesten, és azt látom, hogy a gyarmattartó 
országoknak, akik valamikor gyarmatokat tartottak, óriási intellektuális fölényük van a 
gyarmattartás tekintetében velünk szemben, ugyanakkor ez egy lezser kényelmességet 
is biztosít számukra, mert ma egy átlag európai parlamenti képviselő, aki nem kelet-
európai, az alapvetően az újságokból tájékozódik arról, amivel foglalkozik, és a 
mainstream újságok mondják meg, hogy mi az európai politika. Tehát nekem nagyon 
negatív tapasztalataim vannak az európai politikai döntéshozók általános 
fölkészültségét illetően.  

Az Európai Bizottság tisztviselői ebből a szempontból mások. Én találkoztam, 
úgy gondolom, zavarba ejtően profi és fölkészült európai bizottsági tisztviselőkkel, de 
nem mondanám, hogy több ezres létszámról beszélünk. Minden biztos mellett és 
minden témán - ugyanúgy, mint minden más kormányzati struktúrában - van egy 
csoport, akik annak a szakmának a legjavát képviselik. 

A magyar kormányt néha összehozza a szerencsétlensége ilyen csapatokkal, 
amikor kapaszkodni kell, hogy az ember vitaképes partnernek tűnjön. Én úgy 
gondolom, hogy például az európai versenyjog szabályozása és a versenyjogi csapat 
nemcsak a Google-lel tudja sikeresen fölvenni a versenyt, mint ahogy ez látszik és más 
nemzetközi multikkal, hanem Európa-számára is a versenyjog területén azért nem 
akármilyen erőkkel kell az európai gazdasági érdekeket összeegyeztetni. 

Tehát találkoztam mind a két állásponttal, de a politikai döntéshozók 
elképesztően fölkészületlenek: idejön egy európai parlamenti képviselő - német, 
ráadásul -, teljesen megcáfolva azokat a teóriákat, hogy a németek pontossága nem 
hanyatlik az idő előre haladásával, és azt mondja nekünk: Magyarország 2007-ben 
lépett be az Európai Unióba.  

Itt azzal kezdi az az ember, akire rá vagyunk bízva, hogy bennünket ellenőrizzen, 
hogy még azt sem tudja, hogy Magyarország mikor lépett be az Európai Unióba. Ilyen 
emberekkel kell megvívni a politikai csatákat, ilyen embereknek kell bebizonyítani, 
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hogy itt is fehér embernek élnek, itt is késsel-villával esznek az emberek, itt is van egy 
ezeréves kultúrája ennek az államnak. Ezt úgy gondolom, kellő humorérzékkel és 
nagyvonalúan kell kezelni.  

Van ez lenézés Kelet-Európával szemben. Nagyon nagyra értékelem Juncker 
elnök úrnak azokat a beszédeit, amikor kihangsúlyozza, hogy nem lehet külön tüdővel 
lélegeztetni Európát és Közép-Európának egyenrangúnak kell lenni. Jövő héten lesz egy 
vacsora, ha jól tudom, Szabolcs, ahova Juncker elnök úr hívta meg a V4-
miniszterelnököket. Ez gesztusértékű is, de ezekre a gesztusokra óriási szükség van. 
Mert van egy lenézés, van egyfajta lekezelés a nyugat-európai országok bizonyos 
politikai elitjei, a holland nagykövet úr Magyarországról való elég botrányos távozása is 
ezt bizonyítja. Ez nagyon jó példa lenne.  

A konkrét szavakon túl a kultúra, ami mögötte van, azt gondolom, visító és 
árulkodó, és úgy gondolom, hogy ezzel szembesülni kell. Mit tudunk tenni? Csak 
együttműködés. Nincs más megoldás. Magyarország önmagában nem tudja 
megváltoztatni ezeket a sztereotípiákat, Magyarország nem tudja megváltoztatni ezeket 
a nagyon rossz beidegződéseket. Kell összefognunk a lengyelekkel, kell összefognunk a 
csehekkel, szlovákokkal, románokkal, és közösen kell föllépni, hogy Közép-Európa 
nemzeti kapják meg a nekik kijáró tiszteletet egyrészről, a megbecsülést, ráadásul egy 
értékes részeként tekintsenek Európának erre a felére az európai döntéshozók. 

Van, aki ebben nagyon profi, van aki azonban kevésbé. A politikai döntéshozók 
minőségével kapcsolatban szerintem komoly problémák vannak. Összeköthetőek-e a 
jövő költségvetési céljai különböző aktuális vitákkal?  

Én alaposan átnéztem az összes dokumentumot, meg fogom a bizottság tagjainak 
küldeni. Ez egy kormányjelentés, amit elküldök szívesen a bizottság tagjainak. 
Tulajdonképpen rezüméje annak, hogy az európai döntéshozatali mechanizmusban 
részt vevő tagállamokat is beleértve azok milyen álláspontot képviseltek idáig - azt 
hiszem, augusztusi a listánk, szeptember eleji - a költségvetéssel kapcsolatban.  

Mindenhol vannak lökdösődések, kezdeményezések, zörgések, morgások, de 
nem a migrációban ölt leginkább testet a kérdés. A migráció úgy jön be, hogy azok az 
országok, amik befizetők, azt mondják, hogy nekik a migráció miatt már többet ne 
kelljen a közös költségvetésbe betenni, hanem az ő befizetésükre könyveljék vissza a 
migrációs kiadásokat, tehát a migrációs kiadásokat könyveljék rá a kohézióra. De ők 
nem politikai föltételként tekintenek erre, hanem költségvetési dolognak tekintik. 

A német pénzügyminisztérium nem azt az álláspontot köröztette meg, hogy neki 
emberi jogi alapon fontos, hogy a migráció költségeit számolják el, hanem nem akar 
emiatt többet fizetni az európai uniós költségvetésbe, és amit el kell küldeni Brüsszelbe 
Németországnak, arra számolják rá azt is, ami az európai uniós többletkiadás a 
bevándorlás költségei miatt. Óriási pénzekkel segítették meg Olaszországot, és óriási 
pénzekkel - 5-600 millió eurós tételekről beszélünk -, segítették meg Görögországot is 
egyébként. Más országok is - például Bulgária is - részesedett ebből a kasszából. Mi nem 
kaptunk ilyen pénzügyi segítséget. Ez az egyik vonal. 

A másik vonal, amit én sokkal izgalmasabbnak tekintek, az nem ezt mondja. Azt 
mondja, hogy az országspecifikus ajánlásokban foglaltakat kell a költségvetéssel 
összevezetni. Tehát a migrációt részvitának tekintik, és a migrációban kialakított 
álláspontokat. Azt mondják a költségvetésről gondolkodóknak, hogy a költségvetésért és 
a pénzügyekért felelős vagy a gazdaságért felelős emberek specifikus országajánlásokat 
fogalmaznak meg: csökkenő költségvetési hiány, csökkenő államadósság, magasabb 
foglalkoztatás, stb., stb.  

Minden országra nézve vannak specifikus ajánlások. Az a kérdés, hogy ezeket a 
specifikus ajánlásokat - erre a Juncker-beszéd is kitér, ha jól emlékszem fejből - hogyan 
tartják be, és ehhez kössük a költségvetést! Én ezt sokkal izgalmasabbnak, majd hogy 
nem veszélyesebbnek gondolom egyébként, mert például az egykulcsos személyi 
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jövedelemadót hosszú időn keresztül az Európai Bizottság támadta, és mint ahogy 
megütötte a fülemet Kern osztrák kancellárnak egy mondata, hogy a magyar társasági 
adó vajon az európai uniós joggal és az országajánlásokkal összeegyeztethető-e.  

Tehát a migráción túl itt még nagyon komoly kérdések vannak az asztalon. 
Például adópolitikai kérdések, amelyek ha erre a témasorra fölkerülnek, akkor azért 
izgalmakat fognak kiváltani, hiszen nekünk gazdasági versenyelőnyt jelent az, hogy 
nálunk 9 százalék a társasági adó, és 15 százalék a személyi jövedelemadó. Csak 
megjegyzem, hogy a román miniszterelnök most hirdette meg, hogy a személyi 
jövedelemadót le akarják vinni 10 százalékra, és a társasági adót szintén 9 százalékra 
vagy azt is 10 százalékra akarják levinni. Tehát ezek aktuális témák. 

Úgy gondolom, hogy annak sokkal nagyobb a veszélye, hogy idekössék ezt az 
ügyet. Magyarország - ahogy ezt a miniszterelnök úr elmondta -, nem zárkózik el a 
költségvetés ilyen értelmű tárgyalásától, csak akkor vissza kell mennünk oda, ahol én is 
kezdtem a mondandómat, hogy vajon azok a fölzárkóztatási pénzek, amelyek jöttek az 
országba, kapott pénzek, visszakapott pénzek, célhoz rendelt pénzek, és miért kapja 
Magyarország, azok miből indultak el? Hogyan alakult ki ez a rendszer, hogy a közép-
európai csatlakozó országok pénzt kapnak a fölzárkózásukért cserébe? Ehhez kell 
visszamenni és ide belekavarni emberi jogi vagy jogállamisági kérdéseket, úgy 
gondolom, erős túlzás. 

Politikai vitákat pénzügyi szankciókkal nem lehet megoldani. Ez mind, ami a 
demokrácia állapotával, a jogállamisággal, az emberi jogokkal kapcsolatban kritikaként 
elhangzott, mind a vádaskodás kategóriájába tartozik. Ezek politikai vádak voltak, 
amiknek semmi közük nem volt a tényekhez. Ez igaz Lengyelország és Magyarország 
esetében is.  

Ráadásul - csak most a civiltörvényt hozom szóba: a civiltörvény kapcsán 
kötelezettségszegési eljárás van Magyarországgal szemben. Nem olyan régen az Európai 
Bizottságban elfogadtak egy eljárási rendet, hogy ott a civileknek mit kell beregisztrálni 
és milyen bejelentési kötelezettségük van. Szigorúbb, mint a magyar civiltörvény. Az 
Európai Bizottság saját eljárási rendjéről beszélek. Ezeknek az ügyeknek egy része 
politikai instrukciók alapján vagy politikai feltételek alapján zajlik. Ennyit a 
költségvetési kérdésről, és ennyit a prekoncepciókról. 

Ehhez hozzá kell szokni. Én tudom, hogy önök nagyon nehéz helyzetben vannak, 
mert nagyon sok esetben önök vívják ezeket a parlamenti képviselői csatákat és 
prekoncepciókkal és hátrányos diszkriminációval kell szembenézniük. Ez a nyugat-
európai politikai elitizmus lenéző magatartása a közép-kelet-európaiakkal szemben, 
aminek hosszú-hosszú hagyománya van, az első világháború előttre visszavezethető. Az 
akkori sajtóolvasmányok nagyon tanulságosak ebből a szempontból.  

Még amit szerettem volna elmondani a bevándorlással kapcsolatban. Azért 
nézzék meg, akárhogy csűrjük-csavarjuk, a nap végén mi történt. Magyarország a V4-
gyel együtt, amiben nem mi vagyunk a legfontosabb, de mégis fontosak voltunk ebben a 
kérdéskörben, azt mondta, hogy a bevándorlásra a megoldás hotspotok létesítése 
Afrikában. Mit olvasunk ma az újságban? Franciaország két nagy hotspotot létesít 
Afrikában, ahol megállítja a bevándorlókat, osztja, szorozza, kiválasztja, a modern 
emberpiacnak lényegében egy új változatát hozza létre, és onnan évente maximum 10 
ezer embert hajlandó két afrikai hotspotról befogadni. Kétéves késéssel azok az 
elképzelések, javaslatok, amik Közép-Európában megfogalmazódtak, hogy az európai 
határon kívül kell Észak-Afrikában vagy Közép-Afrikában felállítani befogadási 
pontokat, elosztási pontokat, ezek most a megvalósulás stádiumába léptek.  

Mint ahogy mi a másik közép-európai javaslat? Az afrikai országoknak kell 
fizetni azért, hogy onnan ne jöjjenek bevándorlók. Mit tett Macron elnök és Merkel 
kancellár az elmúlt 1,5 évben? Végigment Afrikán. Mit csinálnak a németek és a 
franciák? Komoly eurómilliárdokkal szubvencionálják ezeket az afrikai országokat. 
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Csökkent a Földközi-tengeren jövők száma? Azonnal csökkent a Földközi-tengeren 
jövők száma. Úgy gondolom, hogy a fizikai határzár, tehát a biztonsági zárás és a 
pénzügyi támogatás és a kihelyezett hotspotok együtt megoldást tudnak jelenteni. Ezek 
kombinált eszközök, de mindenféleképpen figyelemre méltóak. 

Ami a Schengen-csatlakozás kérdését illeti Románia és Bulgária esetében. 
Alapvetően van abban a gondolatban logika és érdek, amit ön mond, de azért ne 
felejtsük el, hogy a schengeni határ bővítését Németország és Hollandia eddig 
blokkolta, ami Romániát illeti, ha jók az emlékeim. Tehát Schengen bővítése nem 
magyar blokk miatt maradt el, hanem Nyugat-Európa országai, a nagy tagországok nem 
tudtak megegyezni arról, hogy a schengeni határ megnyitásra kerüljön-e Románia 
irányába vagy ne. Magyarország már igent mondott a bolgár schengeni csatlakozásra, és 
még nem mondott igent a román schengeni csatlakozásra. Ennek több oka is van. Ezt 
nemcsak ebben a bizottságban, hanem még a nemzetpolitikai kérdésekkel foglalkozó 
bizottságban is nyilván mérlegelni kell. 

Azt gondolom, hogy a magyar álláspont előtt Európában is lesz néhány 
tagország, amelyiknek ehhez lesz hozzátennivalója, hogy a schengeni határ hol legyen. 
Ez nemcsak magyar-román, magyar-bolgár, magyar-európai uniós ügy, hanem más 
európai uniós tagországok akadályozták meg, hogy Románia Schengenhez csatlakozzon. 
Ez a jelenlegi magyar álláspont. 

A határzár Európán belül. Ezt sajnos le kell nyelnünk, bár alapjaiban rendíti meg 
az emberek szabad áramlásának elvét, hiszen Németország és Ausztria lényegében 
visszaállította a határellenőrzést, időszakos jelleggel, nem mindenhol, de visszaállította. 
Eddig erre kétszer 6 hónapra és 6 hónaponta ismétlődő ciklusokban volt lehetőség. 
Most van a döntéshozatali fórum előtt, hogy 3 évre meghosszabbítható legyen.  

Tehát a német-osztrák cél az, hogy Németország és Ausztria határán 
határellenőrzés legyen. Nagyon szép dolog Schengen, nagyon szép dolog az emberek 
szabad áramlása, nagyon szép dolog az Európai Unió alapértékei, ez mind nagyon szép, 
ők azonban a határokat akarják ellenőrizni, ki-ki a maga szempontja és oka miatt, és ezt 
át is fogják vinni. Nekem az a személyes véleményem - Szabolcs ezt nem biztos, hogy 
osztja -, hogy ezt a szabályt át is fogják vinni. Ez egyébként lábbal tiporja azt, ami az 
emberek szabad áramlásával kapcsolatos elv, hogy nekem magyar állampolgárként, 
amikor Ausztriába belépek, autópályamatrica-ellenőrzésére hivatkozással mégiscsak 
van egy ellenőrzési lehetőség. Felállítottak az osztrákok egy határátlépési pontot 
Magyarország-Ausztria határán. Amikor osztrák jön ide, akkor viszont nekem nincs 
jogom arra, hogy ellenőrizzem. Tehát az osztrák-magyar határon nincs, a magyar-
osztrák határon viszont van ellenőrzés. Magyarországról kilépve van ellenőrzés, 
Ausztriából Magyarországra belépve nincs ellenőrzés. 

Úgy gondolom, ez bizonyos értelemben a lábbal tiprása annak, ami miatt az 
Európai Unióba annak idején belépett Magyarország, és az osztrák határon is, ha valaki 
Ausztriából megy Németországba, például Salzburg és München között, akkor láthatja a 
4-5 kilométeres sort, ahol az autók ellenőrzése szakszerűen megtörténik. Én azt látom, a 
kérdésére válaszolva, hogy Németország és Ausztria eldöntötte, hogy ebből nem kíván 
engedni, és ezt a németek át akarják vinni az európai döntési fórumokon, és szerintem 
át is fogják vinni. 

A többletköltségek kérdése vállalkozók esetén. Az önkormányzatoknál van 
többletköltségi lehetőség, plusz 10 százalék, vállalkozók esetében pedig az önerő 
felemelhető. Ez a konkrét válaszom a kérdésére.  

És akkor a többi kérdésre Szabolcs válaszolna. Kiküldetési irányelv, illetve 
Görögország. 
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Takács Szabolcs Ferenc válasza 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen, miniszter úr. Tisztelt Képviselő Urak! Köszönöm a kérdéseket. Mielőtt 
válaszolnék a szociális ügyekre, itt felmerült a bérunió vagy a kiküldetési irányelv 
kérdése.  

Azt kell látni, hogy Európa milyen helyzetben van, ugyanis ebből lehet 
eredeztetni ezeket a kiváló gondolatokat. A 2008-ban indult pénzügyi-gazdasági válság 
felszínre hozott nagyon sok ellentmondást, többek között azt, hogy számos nyugat-
európai, dél-európai állam nagyon felelőtlen gazdaságpolitikát folytatott, még 
felelőtlenebb pénzügyi politikát, ellentétben egyébként a mi térségünkkel, és egyáltalán 
nem véletlen, hogy gazdaságilag borzasztó nehéz helyzetbe jutottak. Ennek lett egy 
nagyon súlyos társadalmi következménye mindenekelőtt a munkanélküliségi ráta 
megugrása, különösen a fiatalkorúak esetében. Mindez párosult a jóléti társadalmak 
nyújtotta előnyökkel. Tehát arról van szó, hogyha lenne is munka, nagyon sokan nem 
vállalnak el bizonyos munkákat. 

Ezzel a helyzettel akarnak valamit kezdeni, és innen jöttek ezek a kiváló ötletek a 
szociális Európára, a szociális pillérre vonatkozóan, illetve ennek egy eredménye vagy 
áldozata a kiküldött munkavállalók helyzete is. Itt azt kell látni, hogy a szociális pillérrel 
kapcsolatos viták most indulnak, majd valamikor egy jogalkotási fázisba is jutnak, és 
nagyon szép elveket határoznak meg, amik ellen senkinek nem lehet kifogása, hiszen 
olyanokat mondanak, hogy mindenki éljen jobban, mindenki keressen többet, 
mindenki pihenjen többet, tehát legyen egy szép új világ. Ezek nagyon szép szlogenek és 
nagy bátorsággal mondják.  

Az egyenlő munkáért egyenlő bért, vagy a bérunió, ehhez nagyon nagy bátorság 
nem kell, hogy ezeket kijelentsük. A következő kérdés az, hogy: és mi a megvalósítás 
menete? Azt gondolom, hogy vigyázni kell ezekkel a felelőtlen, populista mondatokkal, 
mert az embereket belevisszük valami olyan ideába, ami nem létezik. Mi úgy gondoljuk, 
hogy a bérkonvergenciát, a bérek kiegyenlítését egy stabil és felelős gazdaságpolitikával 
lehet elérni, tehát fokozatosság, felelősség, kiszámíthatóság, ezek sokkal komolyabb 
üzenetek az embereknek. És teszem hozzá, ezek az elvek, amikor először megjelentek 
Európa történetében a XX. század elején, tipikusan szocialista, szociáldemokrata 
politikai mozgalmakhoz voltak köthetők, a Kommunista Internacionálé elterjedése 
esetén. Nekünk volt a kommunizmusban részünk, láttuk hogy az milyen, köszönjük 
szépen, ezt nem ismételnénk meg még egyszer, hanem egy sokkal kiszámíthatóbb 
gazdaságpolitikát szeretnénk folytatni.  

Látni kell azt is, hogy miközben Nyugat-Európában megfogalmazzák ezeket az 
ideákat, akkor valójában nem a kelet-európaiak szociális helyzetén próbálnak javítani, 
hanem teljes mértékben ellentétes módon az európai joggal, a szerződésben rögzített 
jogokkal, próbálják kiszorítani a közép-kelet-európai munkavállalókat a nyugat-európai 
munkaerőpiacról. Semmi másról nincsen szó, csak erről.  

A kiküldetési irányelv tipikusan egy ilyen kérdés. Ha megnézzük az irányelv által 
szabályozott munkavállalók arányát, tulajdonképpen látjuk, hogy ez mennyire 
jelentéktelen ügy, ugyanis az összeurópai munkavállalóknak kevesebb, mint 1 
százalékát érinti, 0,7 százalékát, teszem hozzá, nagyon sokan egyébként nyugat-európai 
munkavállalók, franciák, akik Spanyolországban vállalnak munkát vagy vice versa. 
Ebből az ügyből a mostani francia elnök kreált egy nagy politikai kérdést, egy olyan 
politikai terméket, amit választási ígéretként a választóinak megfogalmazott, viszont azt 
a veszélyt húzta magára, hogy amennyiben nem sikerül egy észszerű kompromisszumot 
elérni, akkor a migráció mellett egy másik nagy politikai megosztó kérdéssé válik, 
különösen azért, mert érint egy olyan szektort, amely nemcsak Közép-Kelet-Európában, 
hanem Dél-Európában is a gazdasági növekedésnek, a gazdasági összterméknek a 
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nagyon nagy százalékát adja. Ez a fuvarozói szektor kérdése, akik egyrészt nemzetközi 
fuvarozást végeznek, másrészt egy országon belül úgynevezett kabotázsműveleteket 
hajtanak végre. Viszont ez a szektor nem tekinthető kiküldött munkavállalási 
szektornak, hiszen nem töltenek el hosszú időt a kamionsofőrök egy-egy országban, 
hanem tipikusan a mobil munkaerő kategóriába lehet őket sorolni. Nagyon köszönjük a 
magyar parlamentnek, az Európai ügyek bizottságának, csakúgy, mint 11 nemzeti 
parlament 14 kamarájának, hogy megfogalmazta az aggályait, hiszen alapjában sérti 
egyébként a szolgáltatásnyújtás szabadságát, meg általában a belső piac zavartalan 
működése kapcsán is egy nagyon komoly veszélyhelyzetet tud létrehozni. 

Jómagam a négy visegrádi miniszterelnök mandátuma alapján nyár óta 
tárgyalok a francia elnök tanácsadóival ebben az ügyben, és azt gondolom, hogy azt 
nagy eredménynek tekinthetjük: egyrészt a V4 egységét megtartottuk, másrészt sikerült 
ezt a koalíciót kibővítenünk dél-európai, balti és más kelet-európai tagországokkal. 
Tehát jó esély mutatkozik arra, hogy néhány héten belül egy ésszerű kompromisszumot 
tudjunk ebben a kérdésben elérni, és meg tudjuk védeni magyar szempontból is egy 
kiemelkedő sikerágazatnak, a fuvarozói ágazatnak az érdekeit.  

Tehát összességében azt látjuk, hogy egy ilyen álságos politikai vitának vagyunk a 
szemlélői meg áldozatai bizonyos értelemben, de egyáltalán nem vagyunk egyedül. 
Tehát itt nem a visegrádi négyek problémájáról beszélünk, hanem például 
Lengyelország problémájáról vagy Spanyolország problémájáról, ahol sokkal nagyobb 
mértékben érintett ez a szektor. Tehát azok a viták zajlanak, nincs még vége ennek a 
folyamatnak, de úgy gondolom, hogy sokkal jobbak az esélyeink, mint voltak, amikor 
elkezdtük az egész dosszié tárgyalását.  

A migrációról miniszter úr beszélt már. Ennek egy fontos eleme nyilván az, hogy 
mi legyen Görögországgal, illetve a Görögországban rekedt több tízezer migránssal, 
akiknek nagyon nagy részük egyébként illegálisan jutott be az Európai Unió területére. 
Ha megvizsgáljuk azt, hogy a világban a migrációs folyamatok milyen világrészek 
irányába mennek, akkor alapvetően 3 térséget tudunk beazonosítani.  

A migránsok abból a 150 kevésbé fejlett országból, amiről beszéltünk vagy 
Ausztráliába próbálnak eljutni vagy Észak-Amerikába vagy Európába. Senki nem próbál 
bejutni Japánba vagy a gazdag Öböl-országokba vagy Kínába. Ennek is megvannak a 
maga kulturális, társadalmi, politikai összefüggései, ez egy külön elemzést igényelne.  

Azt viszont látjuk, hogy a három fölsorolt földrész közül Európa van a 
legnehezebb helyzetben, hiszen a földrajza bonyolultabb, és valóban nagyon nehéz 
védeni egy szigetek száza által tagolt görög tengerpartot, de ugyanez a helyzet 
Olaszországgal is. Tehát nekünk megértőbbnek kell lennünk a görögökkel szemben, és 
úgy gondoljuk, hogy a megoldás nem az, hogy az illegálisan Görögországban 
tartózkodókat szétosztjuk különböző európai országokba, ahonnan egyébként néhány 
napon belül el fognak tűnni, és nagyon komoly biztonsági kockázatot fognak jelenteni 
nagyon sok országban.  

Nemcsak azért, mert terroristakapcsolataik vannak vagy bűnözői hajlamaik, 
hanem egész egyszerűen a társadalomnak az olyan perifériájára fognak szorulni, amely 
óhatatlanul őket olyan helyzetbe fogja sodorni, amit senki nem szeretne látni. 

Az egyetlen megoldás az, hogy együttműködve Európa déli szomszédjával, 
Törökországgal, Líbiával, illetve a Líbiától délre eső, a Száhel-térségben található 
országokkal, Csáddal, Nigerrel és a többiekkel próbáljunk egy ésszerű megoldást találni, 
és a visszatelepítést fel tudjuk gyorsítani. Ez nyilván költségekkel jár, erről a miniszter 
úr hosszasan beszélt. Tehát mi ezt a megoldást tudjuk Görögországnak ajánlani.  

Az egy átmeneti megoldás lenne, ha Görögországból átvennénk az illegális 
migránsokat, és olyan veszélyhelyzetet generálnánk, amely az elkövetkező évekre, 
évtizedekre meghatározná Európa etnikai térképét, hiszen látnunk kell, hogy a világ 
jelentős részében, a Szaharától délre eső Afrikában, Dél-Ázsiában a demográfiai 
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mutatók és a gazdasági prognózis azt jelenti, hogy belátható időn belül több 10 
millióval, több 100 millióval több ember fog élni ezekben az országokban romló 
gazdasági és társadalmi körülmények között.  

Tehát Európának, amely valóban a világ egyik leggazdagabb térsége, meg kell 
tudnia védeni önmagát, tehát mi ezt tudjuk mondani a görög barátainknak is. A görög 
kormánnyal rendszeres az egyeztetés, nemrég a görög miniszterelnök járt Budapesten.  

Tehát az sem igaz, hogy Magyarország elszigetelten politizál meg kiabál az 
európai politikai térbe. A héten a francia miniszter asszony is ideérkezik, reggel az olasz 
miniszterrel találkoztunk, tehát az együttműködés, amiről miniszter úr is beszélt, 
nemcsak szlogenek szintjén zajlik, hanem valóban ésszerű politizálás történt. 

Lázár János kiegészítő válaszai 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Bocsánat, még két 
válasszal adós vagyok. Nagy-Britannia. Az a jelenlegi helyzet, hogy aki kint van, annak a 
jogai nem változnak, akik ezután akarnak kimenni, azokra vonatkozóan pedig az 
Európai Unió és Nagy-Britannia megállapodása lesz az irányadó. 

Kétség ne legyen. Miután a brexit egyik mozgatórugója a külföldiek 
munkavállalása Angliában című téma volt, biztos vagyok abban, hogy aki a jövőre nézve 
akar kimenni majd 5 év múlva vagy 7 év múlva, az más feltételekkel tudott munkát 
vállalni, mint aki jelen pillanatban kint van. Azoknak a jogait tudjuk most megvédeni, 
akik magyar állampolgárok és jelen pillanatban Nagy-Britanniában tartózkodnak, 
dolgoznak és ott munkát vállalnak. 

A K+F-re szeretnék még kitérni. Az a megjegyzés hangzott el Bana képviselő 
úrtól, hogy aránytalanul kevesebbet költünk K+F-re miközben rossz kezekbe tesszük le 
az európai uniós forrásokat. 800 milliárd a K+F-es kassza, 500 milliárd támogatás, 300 
milliárd hitel, 120 milliárd volt 2007-13 között. Úgy tűnik, mint ha ez valami változást 
jelezne.  

Köszönöm szépen, elnök úr, a meghallgatást.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Asszony! 

Államtitkár Urak! Szeretném megköszönni a részvételt, a beszámolót, a kérdésekre 
adott választ. Úgy hiszem nem maradt kétség afelől, hogy miniszter úr és államtitkár 
asszony és államtitkár urak megfelelően képviselik Magyarország érdekeit az Európai 
Unióban.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő 
ülésére 2017. október 16-án hétfőn 10 órakor kerül sor a főemelet 66. számú teremben. 
Két napirendi pontot terveztünk. Az egyik a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslat megtárgyalása; a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről a házszabály alapján dönt a bizottság a vitához kapcsolódó 
bizottságként. 

A második pedig eszmecsere az Európa jövőjét illető javaslatokról, a Fehér Könyv 
Európa jövőjéről. Előterjesztő Zupkó Gábor nagykövet úr és Molnár Balázs, a 
Miniszterelnökség helyettes államtitkára. 

Tisztelt Bizottság! Miniszter Úr! Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! 
Köszönöm szépen a megjelenést, a bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Barna Beáta 


