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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív és az 
eseti képviseleti megbízások alapján bizottságunk határozatképes.  

Második teendőnk a napirendi pontok elfogadása. Képviselőtársaim a törvényi 
előírásnak megfelelően megkapták a napirendi ponti javaslataimat, amik a következők.  

Első napirendi pontunk: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat. Itt döntenünk kell a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a házszabály 92. § (4) bekezdés alapján mint a vitához kapcsolódó 
bizottság. Második napirendi pontunk: bizottsági határozat a módosítási 
kezdeményezések benyújtásának határidejéről. Harmadik pont: tájékoztató az (EU) 
2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes 
visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről. A napirendi pont előterjesztője 
Molnár Balázs európai igazgató a Miniszterelnökség részéről. A negyedik napirendi 
pontunk: tájékoztató az EU 2020 utáni többéves költségvetésére vonatkozó 
javaslatokról. Négy ilyen javaslat lesz. Az előterjesztő szintén Molnár Balázs európai 
igazgató és Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államtitkára. Végül ötödik 
napirendi pontként tájékoztatót hallgatunk meg az Európai Unió nyugat-balkáni 
bővítésének aktuális kérdéseiről. A napirendi pont előterjesztője Menczer Tamás, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet. Így 
szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok előbb ismertetett 
megtárgyalását? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

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

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy napirend előtt tájékoztassam 
képviselőtársaimat arról, hogy a múlt héten került sor a parlamentek európai uniós 
bizottságainak konferenciájára, azaz a COSAC plenáris ülésére Szófiában. Tessely és 
Bana alelnökökkel együtt vettünk részt az eseményen, és a bolgár elnökség eredményei, 
valamint a nyugat-balkáni országok európai integrációja kapcsán szólaltunk fel. Külön 
megemlítem, hogy Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök felszólalásában a visegrádi 
négyek álláspontját tartotta helyesnek a migrációs válság megoldásában, azaz a külső 
határok erőteljes és tényleges védelmét és az illegális bevándorlás visszaszorítását. 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy tájékoztassam a bizottságot arról, hogy a 
PM-frakciót bizottságunkban Kocsis-Cake Olivio képviseli majd delegálás révén, ő 
tanácskozási joggal vesz részt a munkánkban az elkövetkezendő időszakban.  

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat  



6 

(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján)  

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk az első napirendi pont 
megtárgyalásához, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslathoz, amit képviselőtársaim T/503. számon vehettek kézhez. Mint 
említettem, itt döntenünk kell a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a házszabály 92. § (4) bekezdése alapján mint a vitához kapcsolódó 
bizottság. 

Tisztelt Bizottság! Tehát a mai ülésünkön egy technikai döntést kell hoznunk a 
határozati házszabály 92. § (4) bekezdése alapján arról, hogy a részletes vitát a 
törvényjavaslat mely szerkezeti egységére, azaz rendelkezésére, mellékletére akarja 
majd a bizottságunk lefolytatni. 

Tisztelettel javaslom a bizottságnak, hogy a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-
78. §-ig és az 1-9. számú mellékletekre jelentkezzen be. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet.  

Határozathozatal 

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja az előbb elmondott bizottsági 
javaslatomat? Kérem, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Bizottságunk 
egyhangúlag elfogadta. 

Bizottsági határozat a módosítási kezdeményezések benyújtásának 
határidejéről 

Második napirendi pontunk: bizottsági határozat a módosítási 
kezdeményezések benyújtásának határidejéről. Tisztelt Bizottság! Az elmúlt ciklusban 
is fogadtunk el hasonló határozatot, amelynek célja a részletes viták során a módosítási 
kezdeményezések időben történő megtétele. Bizottságunkban nem gyakoriak a 
részletes viták, de az egységes bizottsági gyakorlat érdekében, úgy érzem, hogy 
szükséges a döntést meghoznunk.  

Képviselőtársaim a vonatkozó határozat tervezetét előzetesen megkapták. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. (Nincs ilyen 
jelzés.) Nem látok ilyet. 

Határozathozatal 

Amennyiben tehát nincs vélemény, szavazást rendelek el. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosítási kezdeményezések benyújtásának 
határidejével kapcsolatos határozattervezet elfogadását. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta.  

A részletes viták kapcsán még egy dolgot kellene a ciklus végéig elrendeznünk. 
Figyelemmel a határozati házszabály 134. § (2) bekezdése a) pontjára, elrendelem a 
bizottsági részletes vita során tárgyalt saját módosítási szándékok jegyzőkönyvhöz 
csatolását. 

Tájékoztató az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő 
határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok 
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tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelettervezetről [COM (2017) 571, 2017/0245 (COD)]  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk a 3. napirendi pont tárgyalásához, amely 
tájékoztató az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés 
ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről. Köszöntöm a napirendi pont 
előadóját, Molnár Balázs európai igazgató urat a Miniszterelnökség részéről, valamint 
munkatársát.  

Tisztelt Bizottság! A schengeni belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítására 
vonatkozó javaslattal még az elmúlt ciklusban egyeztetési eljárás keretében 
foglalkoztunk. Az eredeti javaslatról, amely három évre is lehetővé tette volna a belső 
határellenőrzést, tavaly novemberben fogadtunk el értelemszerűen egy kritikus 
állásfoglalást. A bolgár elnökség alatt azonban alapvetően változott meg a javaslat 
szövege, éppen ezért a kormánytól kérnénk egy tájékoztatást az álláspontjáról, illetve a 
múlt heti, úgynevezett COREPER-ülésen képviselt álláspontról. Szeretnék annyit még 
megjegyezni, hogy amint a májusi első ülésükön is említettem, a ciklusváltással 
megszűntek az egyeztetési eljárások, ezért is örülök, hogy a kormány képviselője 
tájékoztat bennünket az aktuális helyzetről. 

Tisztelt Igazgató Úr! Átadom szót, hogy tartsa meg az expozéját, utána 
összegyűjtjük a kérdéseket, aztán visszaadom a szót válaszadásra. Tessék parancsolni! 

Molnár Balázs tájékoztatója 

MOLNÁR BALÁZS európai igazgató (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány meggyőződése, hogy az egyes tagállamok 
által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések nem szolgálják 
hatékonyan a közrend, a közbiztonság megerősítését, sőt, az csak feszültséget kelt a 
tagállamok között, aláássa a belső határok nélküli térség működését, hátrányosan 
érinti az uniós polgárokat, hiszen korlátozza őket a szabad mozgáshoz való jog 
gyakorlásában. Erre tekintettel a belső határellenőrzés intézményesítésének céljait 
kitűző schengeni határellenőrzési kódex módosításáról szóló uniós jogalkotási 
javaslatot a kormány kiemelt figyelemmel kísérte az eddigi tárgyalások során, különös 
tekintettel az Országgyűlés 2017. november 13-án kiadott állásfoglalására, amelyben 
jóváhagyta a kormány álláspontját a jogalkotási javaslat kapcsán. 

Az Országgyűlés által jóváhagyott magyar álláspont szerint belső 
határellenőrzés helyett a külső határok védelmét kell megerősíteni, törekedni kell a 
határellenőrzésre rendelkezésre álló határidők minél rövidebb időtartamban való 
megállapítására, valamint további garanciális elemek javaslatba való beépítésére, 
amelyek lehetővé teszik a belső határellenőrzések megalapozatlan és indokolatlan 
visszaállításának megakadályozását, valamint nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
határellenőrzés visszaállításával érintett tagállamokkal, köztük hazánkkal való 
konzultációra is.  

A kormánynak a tárgyalások során sikerült megfelelő tagállami támogatást 
szerezni ahhoz, hogy az eredeti bizottsági javaslathoz képest a bolgár elnökség által a 
COREPER - az állandó képviselők - 2018. június 19-ei ülésén bemutatott javaslatban 
jelentősen, 3 évről 1 évre rövidüljön a belső határokon a határellenőrzés visszaállítására 
rendelkezésre álló időtartam egy tagállamban a belső biztonságot vagy közrendet 
fenyegető veszély esetén. Sikerült továbbá elérni azt is a Magyarország által koordinált, 
hasonló álláspontot képviselő tagállamok csoportjának, hogy a rendelettervezet 
szövege immáron egyértelművé teszi, hogy ugyanazon indokok alapján nem lehet a 
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különböző jogalapokon elrendelt, ideiglenes határellenőrzés visszaállítására 
megállapított maximális időtartamokat összeszámítani, a kódex jelenleg hatályos 
szövegével ellentétben. Így a jelenlegi helyzethez képest, amikor jogszerűen akár 
három év két hónapig is fent lehet tartani egy tagállamnak a belső határain a 
határellenőrzést, a kompromisszumos javaslat szerint erre immáron csak két év két 
hónapig kerülhetne sor maximálisan.  

Ugyanakkor a Magyarországgal ellentétes állásponton lévő, a belső 
határellenőrzést támogató tagállamok nem tudták elfogadni azt, hogy az alapvetően 
nemzeti szuverenitásba tartozó kérdésekben, mint egy tagállamban a belső biztonságot 
vagy közrendet fenyegető veszélyhelyzet esetén a Tanács vizsgálja a belső 
határellenőrzések folytatásának szükségességét és arányosságát egy meghatározott 
időszakon túl. A kompromisszum elérése érdekében a bolgár elnökség törlésre 
javasolta a belső határellenőrzés meghosszabbítása során a Tanács döntési jogkörére 
vonatkozó rendelkezéseket.  

A kormány megítélése szerint ennek ellenére a tervezet így is tartalmaz 
megfelelő garanciákat. Ilyen például, hogy a határellenőrzést visszaállító tagállam 
számára egy részletes kockázatelemzéssel kell alátámasztani a határellenőrzés 
visszaállításának indokoltságát két hónap után, továbbá a bolgár elnökség 
kompromisszumos javaslata konzultációs eljárás lefolytatását írja elő az érintett 
tagállamok között a határellenőrzés visszaállítását és meghosszabbítását megelőzően.  

Fontos megemlíteni, hogy a javaslat tárgyalása rendes jogalkotási eljárásban 
zajlik, ezért az Európai Parlament mint társjogalkotó vesz részt abban. Az EP 
jelentéstevője, a szlovén szocialista képviselő asszony, Tanja Fajon április 12-i 
jelentéstervezete - amelyről várhatóan 2018 szeptemberében szavaz az EP LIBE-
bizottsága - teljes mértékben a Magyarországgal egy csoportban lévő tagállamoknak 
kedvez, lévén Szlovénia az egyik leginkább érintett tagállam a belső határellenőrzés 
visszaállításában. Ez a javaslat, az EP javaslata a belső biztonság miatt eleve csak egy 
évig tenné lehetővé a határforgalom-ellenőrzés fenntartását, továbbá alapvetően a 
belső határellenőrzés politikai célú fenntartásával szemben próbál garanciákat 
beépíteni a jelentésbe. (Tessely Zoltán megérkezik az ülésre.) 

A javasolt rendszer azonban csak akkor lehet működőképes, ha a Bizottság 
valóban a szerződés őreként jár el, és kivétel nélkül megteszi a szükséges 
intézkedéseket, ha egy tagállam nem tartja be az uniós joganyagban foglaltakat a 
rendelettervezet hatálybalépését követően. 

Így állnak most a tárgyalások, ezért mi a fentiek alapján kérjük, hogy a bolgár 
elnökségnek a 2018. június 19-én jóváhagyott, kompromisszumos javaslatát 
tudomásul venni szíveskedjen a bizottság, tekintettel arra, hogy a javaslat alapvetően 
kedvezően változott, és Magyarország számára fontos, hogy a jogalkotási javaslat 
kapcsán a jövő évi EP-választásokat megelőzően megszülessen a politikai 
megállapodás. Köszönöm szépen, elnök úr.  

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen az igazgató úrnak a beszámolóját. Megnyitom a 
vitát. Akinek kérdése, véleménye van, most elmondhatja. (Nincs jelzés.) Úgy hiszem, 
mindenki számára világos volt, amit elmondott az igazgató úr. 

Engedjen meg egy rövid kérdést! A hatályos szabályok ismeretem szerint hat 
hónapig teszik lehetővé a belső határellenőrzés visszaállítását. Szeretném 
megkérdezni, hogy mennyiben lesz más majd az eljárás az egy évig tartó 
meghosszabbítás esetén.  

Arra is egy rövid választ várnék, hogy miként kerülhetőek el igazgató úr szerint 
a sorozatos egyéves ellenőrzések. Mert ugye most arról van szó, hogy vagy a külső 
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határokat erősítjük meg, vagy ezzel párhuzamosan a belső határellenőrzést, azaz 
visszaállítjuk a régi uniós tagállamok közötti, a schengeni tagországok közötti 
határellenőrzést is. Ez nemcsak politikailag egy visszalépést jelenthet, hanem úgy 
hiszem, hogy a gazdasági vérkeringést is egy kicsit lassítja, ellentétes az egyik uniós 
alapjoggal, az áruk és a személyek szabad mozgásával. Mit vár, igazgató úr, a következő 
csúcstól? Illetve: mikor rendeződhet végül is ez a kérdés az Európai Unióban? Ha nincs 
más kérdés, akkor visszaadom az igazgató úrnak a szót. Tessék parancsolni! 

Molnár Balázs válasza 

MOLNÁR BALÁZS európai igazgató (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
elnök úr. A soron következő Európai Tanács ülésétől azt várjuk, hogy továbbra is és 
egyre inkább megerősödjön az a tagállami tendencia, hogy a külső határok védelme 
kerül a migrációs vita középpontjába.  

Magyarország álláspontja ez ügyben nem változott, 2015 óta ezt mondtuk. 2015 
óta folyamatosan azt mondtuk, hogy a külső határok védelme nélkül nem tudunk egy 
effektív migrációs politikát folytatni, és olyan, az állampolgáraink számára talán 
legkézzelfoghatóbb uniós eredmények is veszélybe kerülnek, mint például a szabad 
mozgás a schengeni térségben. Ebben a bizottságban is beszéltem többek között én is 
arról, hogy ez annak az igen jelentős számú határ menti munkavállalónak a nyugati 
határszélen például milyen kiszámíthatatlan helyzeteket teremt, hogy egyik nap 5 perc 
alatt lehet átmenni a hegyeshalmi és más határátkelőkön, a másik napon pedig teljesen 
random módon ez akár órákig is tarthat. Azért gondoljuk azt, hogy ez egy jó megoldás, 
kompromisszumos megoldás. Természetesen, mi magunk, ahogy mondtam, szerettük 
volna, hogy a Tanácsnak lehessen egy döntő szerepe ezekben a kérdésekben, mert az 
eddigi szabályokat sem tartották tiszteletben a tagállamok, és a Bizottság jelezte azt, 
hogy nem óhajt kötelezettségszegési eljárást indítani azok ellen a tagállamok ellen, 
amelyek hosszabb ideig tartják életben a belső határellenőrzéseket, gondoljunk például 
a francia belső határokra, amik a tragikus merényletsorozatok óta életben vannak. 

Viszont ezen új szabályrendszerek kidolgozásában részt vettek a tagállamok, 
ezeknek a szabályoknak a kialakítását el tudják fogadni, és a Bizottságtól innentől 
kezdve, azt gondoljuk, hogy jóval nagyobb vehemenciával követelhetjük azt, hogy 
amennyiben ennek nem megfelelően, az összesen két év két hónapra összeadódó 
határellenőrzésre lehetőséget adó időtartamon túl is fenntartanák a belső 
határellenőrzést, akkor nagyon gyorsan kötelezettségszegési eljárások induljanak 
ellenük. Azt látjuk, hogy ez azért is egy jó kompromisszum, mert a másik oldal, a 
számos belső határellenőrzést fenntartó tagállam olyan chapeau-val ment bele a 
tárgyalásokba, hogy az EP az egy évet nem rövidítheti tovább, tehát nekik is ez egy 
elfogadható kompromisszum.  

Szóval mindent egybevetve, azt gondoljuk, hogy jelen pillanatban ebből a 
javaslatból ennyit tudunk kihozni, és azt gondoljuk, ha minél hamarabb egy egyértelmű 
szabályrendszert fektetünk le, akkor az a saját határ menti munkavállalóinknak is, 
illetve az egész Európai Unión belül a szabad schengeni mozgást elősegítheti. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen igazgató úr tájékoztatóját, amit a bizottság 

tudomásul vesz. 
Tisztelt Bizottság! A következő napirendi pontunk másik előadója még nem 

érkezett meg… (Jelzésre:) Bocsánat! Tessék parancsolni! (Földiák Gergely helyet 
foglal a meghívottak részére fenntartott asztalnál.) 
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Tájékoztató az EU 2020 utáni többéves költségvetésére vonatkozó 
javaslatokról 

Tisztelt Bizottság! Tehát akkor folytatjuk a 4. napirendi pontunkkal, amely 
során szintén egy tájékoztatót hallgatunk meg az EU 2020 utáni többéves 
költségvetésére vonatkozó javaslatokról. A napirendi pontnak két előterjesztője van, 
Molnár Balázs igazgató úr és Banai Péter Benő államtitkár úr helyett Földiák Gergely 
pénzügyminisztériumi főosztályvezető, akit sok szeretettel köszöntök mint 
bizottságunk régi előadóját. Köszönjük, hogy vállalta ezen napirendi pont előadását. 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Én úgy hiszem, abban közöttünk nincs vita, hogy a következő 
időszak egyik legfontosabb kérdése az Európai Unióban az EU 2020 utáni 
költségvetése. A problémát láthatóan az okozza, hogy kevesebb tagország - egy nettó 
befizető kiválik -, az új kihívások és a hagyományos politikák megvédése vannak 
porondon. Azt is látjuk, hogy koalíció az egyik részen, koalíció a másik részen; 
próbálják a saját pozíciójukat megvédeni, tehát egy komoly harc már kialakult, de még 
komolyabb várható, mielőtt végső döntésre kerül sor az Európai Tanácsban.  

Először igazgató urat szeretném kérni egy rövid általános tájékoztatóra, majd 
pedig főosztályvezető úrtól a költségvetési bevételi oldalra vonatkozó javaslatokról 
kérnénk egy rövid áttekintést. Képviselőtársaim megkapták az ezzel kapcsolatos 
háttéranyagot, úgyhogy megadom a szót az igazgató úrnak és utána pedig a 
főosztályvezető úrnak. Tessék parancsolni! 

Molnár Balázs tájékoztatója 

MOLNÁR BALÁZS európai igazgató (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Én egy elég erős sorvezetőt írtam magamnak, mert erről az MFF-ről is elég 
sokat és szerteágazóan tudnánk beszélni, úgyhogy igyekszem mindenre reflektálni, az 
elküldött négy kérdésből háromra, a főosztályvezető úr pedig a bevételi oldalra, és 
utána természetesen az én kollégámmal, Szilágyi Tamás főosztályvezető úrral 
kiegészülve igyekszünk válaszolni az összes felmerülő kérdésre. 

Először is köszönöm a lehetőséget. Azt gondolom, hogy az MFF tárgyalásai a 
következő időszak egyik legfontosabb politikai hozadékai lesznek. Elég erőteljes 
tárgyalásokra számítunk, az időzítésről majd szintén szót ejtenénk.  

A Bizottság május 2-án publikálta a 2020 utáni költségvetésre szóló javaslatait. 
Ezt követően a szektorális javaslatok május 19. és június 14. között jelentek meg. Az 
ágazati jogszabályok számos olyan elemet tartalmaznak, amelyekről, az MFF-
csomaggal együtt, az Európai Tanács szintjén egyhangúsággal születik majd meg a 
megállapodás, így a javaslatokat átfogóan szükséges nekünk is értékelni. A bizottsági 
javaslat alapján az MFF főösszege 2018-as áron számolva 1134,6 milliárd euró, amely 
az EU 27-ek bruttó nemzeti jövedelmének 1,11 százalékával egyezik meg. Ebbe az 
Európai Fejlesztési Alapot - ez 1,08 százalék - nem számoljuk bele.  

Ez csökkenést jelent a 2014-2020 közötti időszak 1,13 százalékos mértékéhez 
képest, amely szintén nem tartalmazza az Európai Fejlesztési Alapot, és ez az 1,13-as 
összeg már nem tartalmazza az Egyesült Királyságra eső részeket.  

A kohéziós politika forrásai reálértéken 10 százalékkal csökkennének a jelenlegi 
periódushoz képest. Az új allokációs módszertan a jelenleg is hatályos dublini képletre 
épül, így a fő indikátorok továbbra is a tagállami és regionális fejlettségi mutatók 
maradnak, ez a GNI vagy GDP/fő. Azonban addicionális elemként bónusztámogatás 
jár például a fiatalok magasabb munkanélküliségi rátája, illetve az EU-n kívülről érkező 
migráció miatt is.  
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Az egyes országok allokációit további két tényező határozza meg. A javaslat 
továbbra is tartalmaz egy GDP-arányban rögzített maximális forrásallokációs szintet, 
az úgynevezett capinget, amely jelentősen csökkent a jelenlegi időszakhoz képest, 
hazánk esetében 2,59 százalékról 1,55 százalékra. 

Ugyancsak nagy szerepet kap a biztonsági háló, amely alapján minden 
tagállamnak legalább a jelenlegi allokációja 76 százalékának megfelelő nagyságú 
forrásokban kell részesülnie a következő periódusban is, illetve ez fordítva is működik, 
108 százaléknál nem részesülhet többen az a tagállam, amely nem éri el a 120 
százalékos fejlettséget. Amelyik azt is eléri, az 100 százalékát kaphatja csak az előző 
időszakban rendelkezésre bocsátott összegnek. 

Ez azt jelenti, hogy Magyarország allokációját ez a biztonsági háló határozza 
meg. Itt 17,9 milliárd euró támogatás állna rendelkezésre, amely a maximálisan 
lehetséges 24 százalékos csökkenést jelenti. 

Az elosztási mechanizmust a Bizottság úgy alakította ki, hogy míg a V4-es és a 
balti országok jelentős, több mint 20 százalékos forrásvesztést szenvednek el, addig 
több fejlett déli tagállam, Olaszország, Spanyolország, Görögország magasabb 
támogatáshoz jutna.  

A források csökkentése mellett a végrehajtáshoz kötődő pénzügyi szabályok is 
kedvezőtlenül érintenék a kedvezményezett tagállamokat. Itt a társfinanszírozás 
növelésére elég utalnunk, ami első számításaink szerint évi körülbelül 145 milliárd 
forint tagállami, illetve magyar költségvetési növekményt eredményezne.  

Növekednének a hazai társfinanszírozási arányok; csökkenne az 
előfinanszírozás mértéke, továbbá a források felhasználhatóságára további két év állna 
rendelkezésre a jelenlegi három év helyett. Ez az n+2, illetve az n+3 szabály.  

A közös agrárpolitika teljes költségvetése az új periódusban 16,5 százalékos 
vágást szenved, a források elosztása alapján a Magyarországnak járó közvetlen kifizetés 
reálértéken 16,4 százalékkal csökkenne, míg a vidékfejlesztési forrásaink 26,6 
százalékos vágást mutatnak. Folytatódna az uniós tagállamoknál kevesebb hektáralapú 
támogatásban részesülő tagállamok kompenzálása, új elem azonban, hogy ezt a külső 
kiegyenlítést nemcsak az EU-átlag fölötti tagállamok finanszíroznák, hanem a 
módszertan alapján a magyar közvetlen kifizetések csökkenéséhez ez is 3,9 
százalékponttal járul hozzá, mert már mi sem érjük el a 100 százalékát a 
támogatásoknak, a 90 százalék fölött részesülőket szintén bevonnák azoknak a 
finanszírozásába, akik még ennél is kevesebb támogatásban részesülnek.  

A Bizottság ezen túlmenően kötelezően bevezetné a támogatások csökkentését: 
60 ezer és 100 ezer euró között sávosan, míg 100 ezer euró fölött azok 100 százalékban 
kerülnének elvonásra. Fontos elem továbbá, hogy csökkenne a termeléshez kötött 
támogatások mértéke, amely a következő periódusban immár 10+2 százalék - a 2 
százalék a fehérjenövényekre vonatkozik -, ez a jelenlegi ciklusban 13+2 százalékban 
áll.  

Az új prioritásokat illetően a következő MFF-ben jelentősen megnövekednének 
a migrációra, a biztonságra és a védelemre fordított kiadások, de idesorolhatjuk 
például a digitalizációra, a kutatás-fejlesztésre fordított támogatások növekményét is.  

A javaslat alapján külön fejezetben szerepelnének a migrációs és a 
határigazgatási kiadások. A Menekültügyi és Migrációs Alap fő célkitűzései között 
elsősorban a legális migráció, a relokáció és az áttelepítés támogatása, illetve a kötelező 
relokációt tartalmazó közös menekültügyi rendszer befejezése szerepel. A 
menedékkérők hosszú távú integrációja ezzel szemben teljes mértékben a kohéziós 
politika keretében, az ESZA+ programból kerülne finanszírozásra. 

Az integrált határkezelési alap kapcsán megjelenik a külső határok védelmének 
fontossága, azonban a javaslat elsősorban az Európai Határ- és Partvédelmi 
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Ügynökség, a Frontex megerősítését célozza a határvédelem terén fennálló nemzeti 
kötelezettségek finanszírozásával szemben. Ezen túlmenően a külkapcsolati eszközök 
között nem kerülnének elkülönítésre a migráció külső dimenzióját finanszírozó 
források, annak ellenére, hogy az Európai Tanács számos döntésében hívta föl a 
figyelmet ennek is a fontosságára. 

Az MFF-re vonatkozó javaslatával párhuzamosan a Bizottság egy jogállamisági 
kondicionalitás létrehozásáról szóló különjavaslatot is nyilvánosságra hozott, ennek 
értelmében meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket abban az esetben, ha egy 
tagállamban a jogállamisággal kapcsolatos általános hiányosság érinti vagy 
veszélyezteti a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveit vagy az Unió pénzügyi 
érdekének védelmét. 

A jogállamisággal kapcsolatos általános hiányosságnak tekinti a javaslat az 
igazságszolgáltatás függetlenségének veszélyeztetését, illetve az önkényes vagy 
jogellenes döntések megakadályozásának és szankcionálásának hiányát.  

A Bizottság a jogállamiság veszélybe kerülésének feltételezése esetén írásban 
értesíti az érintett tagállamot, amelynek egy hónap áll rendelkezésre arra reagálni. 
Amennyiben a Bizottság a jogállamiság biztosításának általános hiányosságát állapítja 
meg, javaslatot nyújt be a Tanácshoz, amely csak minősített többséggel utasítható el. 
Tehát itt egy fordított minősített többséges szavazási rendszert látunk. A döntés 
eredményeként sor kerülhetne az uniós források felfüggesztésére vagy csökkentésre is. 
A magyar kormány szerint a Bizottság javaslata elsősorban annak politikai ambícióit 
szolgálja, amelyet az európai érdekek elé helyez.  

Egyik legfontosabb prioritásunk, hogy megfelelő forrásokat biztosítsunk a közös 
agrárpolitika és a kohéziós politika számára. Aránytalan és indokolatlan, hogy a 
Bizottság politikai indíttatásból Európa szegényebb régióitól - legyenek azok bármelyik 
tagállamban - a gazdagabbak felé csoportosítaná át a felzárkóztatást célzó forrásokat. 
Itt azért meg kell jegyezzük, hogy Európa 20 legszegényebb régiójából 9 van 
Lengyelországban és Magyarországon: 5 Lengyelországban, 4 Magyarországon. Az új 
indikátorok bevezetése az allokációs módszertan tekintetében elsősorban a déli 
országoknak kedvez, miközben a maximális forrásallokációs szint ilyen arányú 
csökkentése indokolatlan. Ez elsősorban a közép-kelet-európai országokat érinti, így a 
Bizottság ezen javaslatát véleményünk szerint politikai indokok vezérelték. 

Ezen túlmenően az n+2 éves szabályra történő visszatérés hátráltatná a források 
effektív felhasználását, illetve a társfinanszírozás arányának növelése jelentős 
többletterhet jelent a tagállami költségvetésekre. Szintén elfogadhatatlan az 
agrártámogatások ilyen mértékű csökkentése, miközben a javasolt szabályozás 
lényegesen nagyobb terhet róna a termelőkre; számos új adminisztrációs teher jelenik 
meg, a zöldítés mellett új feltételrendszerek. A vidékfejlesztési támogatások továbbá 
jelentősen hozzájárulnak a vidéki térségek népességmegtartó képességéhez, így ezen 
források megvágását is elutasítjuk. (Demeter Márta megérkezik az ülésre.) 

Az Európai Unió globális elhelyezkedésével kapcsolatban az egyik nagyon fontos 
szerepe a KAP-nak, a közös agrárpolitikának, hogy biztonságos élelmiszerekhez 
juttassa Európát, ne legyünk más térségekre utalva például élelmiszer-behozatal 
kapcsán.  

Nem értettünk egyet azzal sem, hogy a közvetlen kifizetések külső kiegyenlítését 
az uniós átlag alatti tagállamok is finanszírozzák, ez ellentmond a kiegyenlítés 
logikájának. Magyarországot hátrányosan érintené továbbá a termeléshez kötött 
támogatások csökkentése, viszont a versenyképesség megmaradásának feltétele az 
elmúlt években kiharcolt 13+2 százalékos támogatási szint megtartása.  

A Bizottság megpróbált szembemenni az állam- és kormányfői szinten hozott 
döntésekkel, az egyes programok a migrációt ösztönöznék, és a kötelező kvóta szerinti 
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szétosztást támogatnák, amelyet magyar részről továbbra is határozottan elutasítunk. 
Az is elfogadhatatlan számunkra, hogy a menekültek integrálását a kohéziós 
politikából az európai polgárok kárára finanszíroznák. Ez tagállami hatáskör, így 
nemzeti költségvetésekből kell a felmerülő költségeket finanszírozni. 

A migránsok integrálása helyett az uniós forrásokat a migráció megfékezésére 
és a tagállamok nemzeti határvédelmi feladatainak támogatására kell fordítani. A 
Frontexről ma reggel miniszterelnök úr is mondta, nem alkalmas a határok 
megvédésére, ezt a nemzeti határvédelmek támogatásával lehet elérni, illetve a 
Frontexnek a lehetőségeit, illetékességét és hatáskörét jelentősen módosítani kell, 
amennyiben a Frontex fellépését szeretnénk a határokon elérni. 

A Bizottság hatalmi ambícióit jól tükrözi, hogy miközben az Egyesült Királyság 
kilépésére hivatkozva csökkentené a költségvetés méretét, az uniós adminisztrációra 
fordított kiadások jelentősen növekednének. Ezzel szemben a brüsszeli bürokrácia 
átalakítására, racionalizálására lenne szükség, amely megteremtené a lehetőséget arra, 
hogy megfelelő forrásokat biztosítsunk az európai gazdák, kevésbé fejlett tagállamok 
támogatására. 

A Bizottság politikai törekvésének legszembetűnőbb bizonyítéka a jogállamisági 
mechanizmus, amely több szempontból is aggályos. Egyfelől egy teljesen új eljárás 
bevezetésére tesz javaslatot a 7. cikk szerinti eljáráshoz és a bizottsági jogállamisági 
mechanizmushoz képest, egy harmadik olyan eljárási keretet jelentene, amely túlmutat 
a költségvetési szabályokon, másfelől a javaslat szubjektív politikai indíttatású 
mérlegelésre ad lehetőséget. Számos olyan fogalom található benne, amely egy adott 
tagállam alkotmányos berendezkedésének részét képezi, ezért nem képezheti a 
Bizottság általi értékelés tárgyát. 

Kiemelten problémásnak tekintjük a források felfüggesztéséről szóló döntés 
fordított minősített többséggel történő elfogadására vonatkozó eljárást. A Bizottság 
ezen javaslatával hatásköröket kíván elvonni a tagállamoktól a szerződések 
megkerülésével. 

A jogállamisági mechanizmus elfogadott formája a 2014 decemberében az 
Általános Ügyek Tanácsán egyhangúlag elfogadott és annak keretében működő 
mechanizmus. A Tanács ezen döntésével lefektetett 10 alapelvet, amelyet minden 
jogállamisági eljárásnak alkalmaznia kell. Ezek olyan általános alapelvek, mint például 
az objektivitás, a tagállamok közötti egyenlő bánásmód, a politikai elfogulatlanság vagy 
az eljárás lefolytatásának bizonyítékokon nyugvó megközelítése. 

Magyar részről készek vagyunk tárgyalni a javaslatról, ezen aggályainknak 
hangot adni. Nincs rejtegetnivalónk, ezt is bizonyítja, hogy Magyarország egyedüli 
tagállamként 2013-ban teljes átvilágításon esett át, amely nem tárt fel hiányosságokat. 
A kérdés politikai jellegére tekintettel azonban fontos, hogy ezen új mechanizmusról 
az MFF-csomaggal együtt az Európai Tanács szintjén egyhangúsággal szülessen 
döntés.  

Egy-két szót szeretnék még szólni arról, hogy a Bizottság nagymértékben 
támogatja az úgynevezett központi igazgatású, irányítású programokat, ezeknek 
jelentős többletforrást biztosítana, ilyen a hálózatfinanszírozási eszköz, a CEF, de ilyen 
lenne a jelentősen megemelt Horizon EU, illetve az Invest EU is. Ezekről elmondhatjuk 
azt, hogy elég erőteljes földrajzi egyenlőtlenség figyelhető meg ezeknek a forrásoknak 
a felhasználása tekintetében. Ha a Horizon-forrásokat nézzük, például 95 százaléka az 
EU 15 tagállamához vándorol, úgyhogy például ez a költségvetési javaslata a 
Bizottságnak sajnos ezekben a részletkérdésekben is jelentősen kedvez az EU 15 
tagállamának. Az EiT-n, az Európai Tanácson csütörtökön arról fog döntés születni, 
hogy milyen időzítéssel kívánják tárgyalni az állam- és kormányfők a javaslatot. Mi úgy 
ítéljük meg, nem reális az, hogy a következő európai parlamenti választásokig lezárjuk 
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a tárgyalásokat, azonban ahogy a miniszterelnök úr ma reggel is mondta, nem 
kívánunk az élére állni ennek a kérdésnek és ennek a kritikának.  

Ha megnézzük azt, hogy mondjuk az előző és az azt megelőző költségvetési 
tárgyalások mennyi ideig tartottak, itt közel felére szeretnénk összehúzni a tárgyalások 
menetét. Tehát ez nem valószínű, hogy lehetséges lesz.  

Összességében, mielőtt a bevételi oldalt a főosztályvezető úr ismerteti, azt 
szeretném mondani, hogy az Európai Bizottságnak nem sikerült egy olyan kiegyenlített 
költségvetési javaslatot az asztalra tenni, amely egyszerre reagál a jogos új kihívások 
finanszírozására, legyen az migráció, legyen az digitalizáció, az Európai Unió 
versenyképességének a globális világban való növelésére és arra, hogy a tradicionális 
politikákat, a kohéziót, ami a szerződésekben lefektetett cél, territoriális és szociális 
konvergencia valósuljon meg a legszegényebb régiók, szegényebb régiók folyamatosan 
konvergáljanak a gazdagabb régiók felé. Nem sikerült ezeket a célokat egy kalap alá 
venni, és azt is látjuk, hogy Magyarország esetében, de sajnos a visegrádi négyek 
összességére igaz ez, a balti országokra is igaz, de Horvátországra is igaz, valójában 
nem a némileg módosított berlini képlet az, amely meghatározza a kohéziós allokációt, 
hanem a bizottsági javaslatba beépített, úgynevezett safety net, biztonsági háló, amely 
megakadályozza azt, hogy az amúgy módosított berlini képlet alapján még nagyobbat 
essenek a kohéziós támogatásai Magyarországnak. És akkor a főosztályvezető úr 
folytatná. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor átadom a szót Földiák Gergely 

főosztályvezető úrnak. Tessék parancsolni! 

Földiák Gergely tájékoztatója 

FÖLDIÁK GERGELY (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót. Minden 
költségvetésnek, legyen az a hazai költségvetés, az uniós költségvetés, van kiadási és 
bevételi oldala. A kiadási oldala egy sokkal látványosabb dolog, a bevételi oldal 
technikaibb, főleg az uniós költségvetésnél, de nagyon kell figyelni, mert a hatása, az 
összköltségvetés hatása a tagországi befizetésekre összességében ugyanolyan jelentős 
tud lenni, mint a kiadásoldali változások.  

Először hadd mondjak néhány szót, hadd hasonlítsam össze, mondjuk, a 2018. 
évi uniós költségvetés példáján a fiktív, új periódusban létrehozandó költségvetésnél a 
bevételi tételek arányát, és utána meg külön a tételekről is mondanék néhány szót.  

A 2018. évi uniós költségvetésen belül a legjelentősebb tétel a GNI-alapú saját 
forrás. Ez a 2018. évben 71 százaléka volt az összbevételeknek. Minden évben egy picit 
más, de itt 1-2 százaléknyi eltolódás van, tehát erős 70 százalék, ez azt jelenti. Az új 
struktúrában a GNI-alapú saját forrás aránya 58 százalék lenne, 60 százalék alatt 
lenne, tehát itt van egy jelentős csökkenés. Kitérek a részletekre, de a lényeg az, hogy 
ez számunkra kedvezőtlen. 

A mostani rendszerben van egy áfaalapú saját forrás. Ez az új rendszerben is 
lenne, csak meg lenne reformálva. A jelenlegi struktúrában ez olyan 12 százalék körüli 
arányt tesz ki az összes bevételen belül, az új struktúrában egy picit nőne, 14 százalékra.  

Fontos tétel a hagyományos saját források köre. Ez a jelenlegi költségvetésben 
olyan 16 százalék körüli arányt képvisel, az újban 15, tehát egy pici csökkenés van. 
Illetve az új költségvetési periódusban új saját források is jelennének meg, az egyik az 
úgynevezett CCCTB adóalapú forrás, ami jelenleg nincs, ez 6 százalékot képviselne a 
számításaink szerint. Van egy ETS-alapú saját forrás. Ez most nincs, a jövőben 2 
százalékot képviselne, illetve a műanyag csomagolási hulladékok alapján is lenne egy 
új saját forrás. Ez jelenleg nulla, és 4 százalék lenne a növekedés. Tehát összességében 
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azt lehet mondani, hogy a három új saját forrás nagyjából kipótolná avagy csökkentené 
a GNI-alapú hozzájárulások mértékét. 

Akkor hadd beszéljek minden régi és új saját forrásról! Hadd kezdjem akkor a 
GNI-alapúval! A GNI-alapú saját forrás, én úgy fogalmazok, hogy ez a kedvenc saját 
forrásunk, azért, mert a legigazságosabb saját forrásnak gondoljuk. Ez arról szól, hogy 
minden tagország a gazdasági erejének megfelelően fizet az uniós költségvetésbe 
arányait tekintve, tehát egy kisebb gazdaság arányaiban ugyanolyan terhet visel, mint 
egy erős gazdaság. Számszakilag, konkrét eurómilliárdokban persze nyilván a nagyobb 
gazdaságok sokkal többet fizetnek be, de az arány ugyanaz. Tehát ezt gondoljuk a 
legjobb saját forrásnak. Ennek az aránya fog csökkenni az új rendszerben, aminek 
egyáltalán nem örülünk.  

Úgy sem örülünk, hogy egyébként a magyar gazdaság növekedése meg a 
növekedési kilátásai nagyon jók, és az uniós tagországokhoz képest is jobbak a 
növekedési kilátások. Tehát effektíve ezen saját forrás alapján arányaiban több forrást 
fizet majd be Magyarország, mégis azt mondjuk, hogy ez a legigazságosabb, és ez a saját 
forrás a legjobb. Tehát ezzel is bizonyítjuk, azt gondolom, hogy ha többet kell 
befizetnünk egy adott forrásnál, akkor többet fogunk befizetni. Ezzel nincs így semmi 
problémánk. 

Az áfaalapú saját forrás kapcsán korábban felmerült, hogy ezt el fogja törölni a 
Bizottság. Mi ezt az elképzelést támogattuk, de nem törölte el a Bizottság, hanem 
megreformálja, megreformálni tervezi, egyszerűsített áfaalapú saját forrásnak hívja. Az 
eddigi információ alapján valamivel valóban egyszerűbb lenne technikailag a dolog 
kiszámítása, valamivel átláthatóbb lenne, de a számokat közelebbről megvizsgálva a 
befizetésünk nőne. Tehát az ára ennek az új saját forrásnak az lenne, hogy arányaiban 
többet fizetnénk be.  

Mi mindig a GNI-alapú saját forráshoz viszonyítunk mindent, az alapján 
Magyarország a GNI-alapú saját forráson belül a GNI 0,94 százalékát fizeti be az uniós 
költségvetésbe. Tehát szűk 1 százalék az, amit mi teszünk bele, és a többiek, a többi 
tagország ezt 100 százalékig kiegészíti, hogy így mondjam. Ha megnézzük, 
összehasonlítjuk ezt a GNI-alapú saját forrást az áfaalapú saját forrással, akkor azt 
látjuk, hogy ott magasabb összeg, tehát körülbelül olyan 1,05 százaléknyi befizetés esne 
Magyarországra, úgyhogy ez magasabb, mint a 0,94.  

Összességében az Uniónak 25 milliárd euró lenne éves szinten a bevétele ebből 
a saját forrásból, jelenleg ez 17 milliárd, tehát magyarul több bevétel származna ebből. 
Tehát összességében ez számunkra számszakilag egy kedvezőtlenebb változás, ezért 
nem támogatjuk. 

Hagyományos saját forrás is volt, van a jelenlegi rendszerben, és ezt nem törölné 
el a Bizottság. Ezzel teljesen egyetértünk, az új rendszerben is lenne. Itt arról van szó, 
hogy a vámbevételek közös bevételként jelennek meg az uniós költségvetésben, nem a 
tagország bevétele, viszont költség-visszatérítésben vagy beszedésiköltség-
visszatérítésben részesülnek azok a tagországok, amelyek effektíve dolgoznak ezzel. Ezt 
az arányt 20 százalékról 10 százalékra csökkentené a Bizottság. Ez egy nagyon pici tétel, 
tehát itt, hogy úgy mondjam, nincs markáns véleményünk, alapvetően semlegesnek 
érezzük ezt a tételt. Nem fogunk itt határozott álláspontot képviselni. 

És akkor rátérnék az új saját forrásokra. Az új saját forrásoknál először erről az 
CCCTB-ről, azaz a közös konszolidált társaságiadó-alapra épülő saját forrásról 
mondanék néhány szót. Itt arról van szó, hogy a 750 millió euró feletti bevétellel 
rendelkező cégek konszolidált adóalapját osztanák le tagországokra. Tehát lenne egy 
összevont adóalap, és utána egy adatszolgáltatás alapján minden tagországra meg 
lenne határozva, hogy mennyi adóalapot termel az adott cég az adott országban, és 
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ezután az adó kvázi a tagországnak lenne a bevétele, viszont annak egy részét át kellene 
adni az Európai Bizottság részére.  

Ennél az adónál, adó új saját forrásnál, így fogalmazok inkább, a legnagyobb 
problémánk az, hogy ez az adószuverenitást egyértelműen érinti. Magyarország 
adószuverenitás szempontjából meg szeretné tartani magának a jogot, hogy ebben 
döntsön. Nem szeretné, ha ez uniós szintre kerülne. Tehát itt a fő aggályunk az, hogy 
sérül az adószuverenitás. Ha megnézzük vagy megnéznénk a számszaki hatását ennek 
a tételnek, akkor azzal a problémával szembesülünk, hogy nem lehet kiszámolni a 
hatást, mert a javaslat olyan előkészítettségi szinten van, hogy nemcsak Magyarország, 
egyetlenegy tagország sem tudja kiszámítani, hogy mennyibe is kerülne ez neki.  

Egyébként - lehet, hogy hamarabb is kellett volna mondanom - az összes új saját 
forrás kapcsán az a meglátásunk, hogy ezek nem kidolgozott saját források, tehát 
körülbelül érezni az irányokat, körülbelül érezni a hatásokat, de nem kiérlelt 
javaslatokról van szó. Ez talán a legszembetűnőbben pont ennél az új saját forrásnál 
jelenik meg. Tehát ezért sem támogatjuk, sem a hatás miatt, sem adószuverenitási 
problémák miatt.  

A következőkben a műanyag csomagolási hulladék alapú saját forrásról 
mondanék néhány szót. Itt a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladék 
lenne az adó alapja. Ez elvileg egy környezetvédelmi cél, közös uniós cél, tehát elsőre 
szimpatikusnak tűnik vagy tűnne, viszont ha a számokat nézzük - itt több számítást 
bocsátott a Bizottság a tagországok számára -, azt látjuk, hogy Magyarország 
részesedése ebből az adóból 2,68 százalék lenne. Ez azt jelenti, hogy a GNI-beszedésből 
0,94, itt meg 2,68, tehát sokkal nagyobb lenne Magyarország része ebben a 
hozzájárulásban, ebben az adófajtában, mint a GNI-nál, számunkra ez sokkal 
kedvezőtlenebb. Ez számításaink szerint 35 milliárd forint pluszbefizetést jelentene 
évente, tehát itt nem kerekítési hibáról van szó, vagy eltérésről, hanem egy jelentősen 
nagyobb tétel lenne, egyébként Lengyelország számára is, tehát több V4-es, illetve EU 
15-ön kívüli országnak ez nagyobb terhet jelentene. Úgyhogy itt is van ilyen érzésünk, 
hogy ez megint nem a mi régiónknak a - hogy mondjam? - javítását, fejlődését, 
könnyebb helyzetét szolgálja. Egyébként uniós szinten összesen 6,6 milliárd euró 
bevétel keletkezne, tehát ez sem lenne uniós szinten egy hatalmas nagy adó, de 
megjelenne, és ami egyszer megjelenik, az utána majd még erősödhet, fejlődhet. 

A harmadik új tétel az ETS-alapú, tehát a kibocsátáskereskedelmi rendszeren 
alapuló adó, aukciós bevétel. Ez egy létező rendszer, ez most a tagországok 
költségvetésébe kerül be, ennek egy részére tenne szert az Unió költségvetése, tehát így 
központosítaná. Ez nagyon pici - nagyon sok kérdés van még -, 1-3 milliárd euró 
összbevételt jelentene éves szinten az Unió költségvetésében, tehát nem egy nagy 
tételről van szó. Magyarország aránya, részesedése ebből az adóból 1,37 százalék lenne, 
tehát ez is magasabb a GNI-alapú forrásnál. Úgyhogy számszakilag vagy 
költségvetésileg ez is kedvezőtlen Magyarország számára. 

Szeretnék még néhány szót mondani a korrekciók rendszerének az 
átalakításáról. Egyfelől a Bizottság javaslatában természetes módon, mivel Nagy-
Britannia nem lesz az Unió tagja, a brit rebate-nek nevezett forrást, visszatérítést - amit 
még Margaret Thatcher harcolt ki nagyon régen - megszüntetné, logikusan. Ez egy 
lehetőséget teremt arra, hogy erre a korrekciós mechanizmusra épülő egyéb korrekciós 
mechanizmusok, amiket a továbbra is tagországként működő országok kapnak, el lehet 
törölni. Ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy egy tiszta lap legyen. Erre a Bizottság 
tesz is egy javaslatot, el is fogja törölni ezeket az egyéb korrekciókat, csak éppen nem 
azonnal, hanem 5 éves távlatban, éppen 2025-ig. Magyarul az irányával, hogy ezek a 
korrekciók el legyenek törölve, azzal tökéletesen egyetértünk, minden tagállam 
egyetért, viszont azzal, hogy ezt nem azonnal teszi meg a Bizottság, hanem egy nagyon 
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hosszú folyamat során, ezzel viszont nem értünk egyet, ezt egyáltalán nem gondoljuk 
igazságosnak. 

Összességében a következő pénzügyi perspektívában még mindig - így, hogy 
eltörlik a korrekciót, csak fokozatosan - 14 600 millió euró, tehát több mint 14,5 
milliárd euró korrekció fizetése történne továbbra is, ami egy nagyon nagy szám, mert 
azontúl, hogy ne terheljük a tagországokat hirtelen nagy tétellel, semmi nem indokolja 
a létezését. Úgyhogy ennek mi az azonnali eltörlése mellett vagyunk, és még szakmai 
szinten vannak a viták a bizottsági javaslatról a Tanácson belül, de ezzel nagyon sok 
tagállam nem ért egyet, azaz a magyar állásponttal hasonlót fogalmaz meg.  

Összességében tehát, ha megnézzük a vámalapúbefizetés-, áfa-, CCCTB-, ETS-, 
műanyagadó-, összes új sajátforrás-elemet - bár a CCCTB-nél nem lehet számolni, 
tehát ott nulla hatással számolok, mert nincsenek adatok -, összességében éves szinten 
körülbelül 90 milliárd forintnyi pluszbefizetés lenne, ha a Bizottság javaslata valósulna 
meg, Magyarország részére.  

Ha a korrekciókat is beszámoljuk - ez számunkra egy pozitív tétel, tehát nyilván 
az csökkenti a befizetést -, tehát kalkulálunk a korrekciókkal, azzal körülbelül 18 
milliárd forint/év befizetést spórolunk, tehát az egy előnyös dolog, az csökkenti ezt a 
90 milliárdos pluszterhet, viszont a GNI-alapú fizetésünk is változik. Tehát az összes 
hatást együtt tekintve a mostani bizottsági javaslat alapján körülbelül 80 milliárd 
forint/év többletbefizetése lenne Magyarországnak, azaz a bevételi oldalon sokkal 
rosszabbul járunk, mint a jelenlegi rendszerben. Úgyhogy itt is kemény tárgyalásokra 
készülünk, hogy ezen a negatív hatáson mindenképpen változtassunk. Köszönöm 
szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen igazgató úrnak és főosztályvezető úrnak a részletes 
beszámolóját. Mielőtt megnyitom a vitát, engedjék meg, hogy köszöntsem Demeter 
Márta képviselőtársunkat bizottságunkban, aki tanácskozási joggal vesz részt a 
munkánkban az LMP részéről. Jó munkát kívánok! Ahogy szoktam mondani: az 
Országgyűlés legfontosabb bizottságába érkezett képviselő asszony. (Derültség.) 

Tisztelt Bizottság! Egyetlen mondattal összefoglalva: az előttünk álló 
költségvetési vitában a magyar álláspont az MFF-fel, tehát a többéves pénzügyi kerettel 
kapcsolatban, hogy innen szép nyerni, hiszen a forrásvesztés nemcsak Magyarország, 
hanem a balkáni országok számára is nyilvánvaló. De nem szabad megijednünk a 
vitáktól, hiszen emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az előző hétéves ciklusban, 
amikor az első hírek kijöttek, az is ilyen sokkoló hatású volt, akkor 30 százalékos 
forrásvesztéssel fenyegettek bennünket, de köszönhetően a magyar kormány 
aktivitásának, anno létrehozta a Friends of Cohesion Policy csapatot, és hatékonyan 
megtörténtek a koalíciós szerződések - idézőjelbe téve - a tagországok között a 
különböző politikákban, és meglett az eredménye. 

Most természetesen ez talán nem ismételhető meg, mert gyakorlatilag kisebb 
lesz a torta, hiszen a brexittel az egyik legfontosabb nettó befizető tagország távozik, és 
így 10-12 milliárdos lyuk keletkezik, amit valahol pótolni kell. Korábban egyértelművé 
tette a magyar kormány, hogy ha szükséges - ahogy főosztályvezető úr is mondta -, 
akkor mi több pénzt teszünk be abba a borítékba, amit elviszünk Brüsszelbe.  

Tehát összefoglalva: egy rendkívül izgalmas vita áll előttünk, és ez ügyben még 
lesz sok meglepetés az Európai Unióban is. Mindenesetre úgy hiszem, hogy az 
érdekünk az, hogy nem belemenni egy gyors megállapodásba, hanem részletesen 
kitárgyalni a költségvetést, létrehozni ezeket a koalíciókat az Európai Unióban, hiszen 
változások előtt áll az Európai Parlament összetétele, az Európai Bizottság összetétele, 
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és szerintem az lenne egy abszolút demokratikus megoldás, ha az új Európai Parlament 
szavazna majd a végső számokról.  

Tisztelt Bizottság! Tehát a vitát megnyitom. Kinek van kérdése, véleménye? 
(Jelzésre:) Szokás szerint akkor először Bana alelnök úrnak adom meg a szót, és utána 
Demeter képviselő asszonynak. Tessék parancsolni! 

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Igazgató Úr! 

Főosztályvezető Úr! Tisztelt Bizottság! Elnök úr úgy fogalmazott, hogy innen szép 
nyerni. Én azt gondolom, hogy ehhez viszont a hozzáálláson mindenképpen változtatni 
kellene, és így érhetnénk el a győzelmet.  

Én köszönöm igazgató úrnak és főosztályvezető úrnak is a tájékoztatót, viszont 
azt gondolom, az az érvelés, hogy politikai indokokra hivatkozott igazgató úr a 
jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban, az nem egy felelős kormányzati 
álláspont, hiszen nagyon negatív következményei lehetnek annak hazánkra nézve, ha 
ez életbe lép, bevezetésre kerül, és ennek következtében a magyar települések és adott 
esetben a magyar vállalkozások látják ennek a kárát. Persze, itt mindenképpen 
érdemes hozzátenni, hogy ha az elmúlt évek tendenciája folytatódik, akkor elsősorban 
Mészáros Lőrinc és társai lesznek azok, akik ezen veszítenek, de mégis, ha egy felelős 
kormányzati álláspontot kívánnak képviselni és a tárgyalások során ilyen módon 
próbálják megjeleníteni a magyar álláspontot, akkor feltétlenül szem előtt kellene 
tartani azt, hogy a 2021-től kezdődő, 2027-ig tartó ciklus tekintetében 
Magyarországnak az az érdeke, hogy minél több támogatás juthasson nekünk. Már 
most, a 2014-2020-as pénzügyi időszakban akár az OLAF részéről, akár az Európai 
Bizottság auditorai részéről voltak olyan jelzések, amelyek egyértelműen negatívak, és 
bizony nagyon komoly büntetés réme is fenyegeti Magyarországot ebben a tekintetben.  

Én azt gondolom, hogy persze, itt lehet azt mondani, hogy ennek a megítélése 
szubjektív, mármint a jogállamisági kérdésnek, de mégis, ha változtatna a kormány az 
eddigi álláspontján, felülbírálná az álláspontját például az Európai Ügyészség 
vonatkozásában, akkor a tárgyalási pozíciónk mindenképpen javulna, hiszen nagyjából 
az a helyzet most, hogy Lengyelországon és Magyarországon kívül szinte mindenki 
támogatja az Európai Ügyészséget, az ehhez való csatlakozást. Nem gondolom, hogy itt 
a szuverenitási kérdést kellene elsődlegesen megjeleníteni.  

Nemrégiben, ahogy a felvezetőben utalt rá Hörcsik elnök úr, a COSAC-ülésen 
jártunk, és ott kelet-közép-európai kollégákkal, képviselőkkel beszélgetve az az 
álláspont rajzolódott ki számomra, hogy ők is egyértelműen támogatják ennek a 
bevezetését, és nem is értik azt, hogy a magyar kormány miért képvisel e tekintetben 
más hozzáállást, hiszen ennek nagyon rossz az üzenete. Ez egyértelműen azt az 
üzenetet sugallja az Európai Unió és a döntéshozók felé, hogy itt a korrupció 
vonatkozásában azt gondolja hazánk és a kormány, hogy megoldanak minden 
problémát, és nem vagyunk nyitottak arra, hogy egyébként hasznos észrevételeket 
figyelembe vegyünk.  

Tehát én arra kérem az igazgató urat és rajta keresztül a kormányt, hogy bírálják 
felül az álláspontjukat ebben a vonatkozásban, mert ez biztos, hogy javítani tudna a 
helyzetünkön. Röviden még annyit az új saját források vonatkozásában, amelyekről a 
főosztályvezető úr valóban egy részletes beszámolót tartott, hogy igen, ez valóban 
hátrányosan érintheti Magyarországot, de azért a másik oldalról is érdemes ezt 
vizsgálni. Fontos, hogy erőfeszítéseket tegyünk a tekintetben, hogy változzon a helyzet, 
és akkor ezek a százalékok azért kedvezőbbek lennének Magyarország számára. Tehát 
e tekintetben is elvárható az, hogy a kormány érdemi és hathatós lépéseket tegyen. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Mielőtt megadom a szót Demeter képviselőtársamnak, mivel ő 
tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, és tanult kollégáim felhívták a figyelmemet a 
házszabályra, amely 40. § (3) bekezdése azt mondja, hogy a bizottsági ülésen az 
előterjesztő és a tárgyalt napirendi ponthoz módosító javaslatot benyújtó képviselő 
tanácskozási joggal vehet részt, más képviselő számára az Országgyűlés bizottsága 
hozzászólási jogot adhat, most akkor szavaznunk kell arról, hogy képviselőtársamnak 
megadjuk-e ezt a hozzászólási jogot. Én azt javaslom, hogy igennel szavazzunk! 
Kérdezem, ki az, aki támogatja a képviselő asszony hozzászólási jogát. (Szavazás.)  

Köszönöm szépen, egyhangúlag megszavaztuk. Tessék parancsolni, képviselő 
asszony. 

 
DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előadók! Én nagyon sajnálom, hogy államtitkári szinten 
nincsen részvétel a mostani bizottsági ülésen, hiszen önök vannak most abban a 
helyzetben, hogy részletezzék a kormány álláspontját és igyekezzenek minket 
tájékoztatni.  

Azt gondolom, olyan fontos és markáns kérdésekről beszélünk most, amik 
Magyarország jövőjét is nagyban meghatározzák, és Magyarországnak is nagyon nagy 
szerepe van abban, hogy hogyan alakulnak ezek a folyamatok. Én nagyon örültem 
volna neki, ha ezt úgymond politikai szinten tudjuk tisztázni és erről beszélni, de biztos 
vagyok benne, megtaláljuk a módját, hogy államtitkári, miniszteri, illetve 
miniszterelnöki szinten is fel lehessen tenni ezeket a kérdéseket.  

Röviden összefoglalnám az eddig elhangzottakkal kapcsolatban a 
véleményünket. Az egyértelmű, hogy a magyar kormánynak a magyar emberek érdekét 
kell képviselnie az Európai Unióban. Nyilvánvalóan ezt kell tegye a következő ciklus 
költségvetésének kialakításáról szóló tárgyalásokon is. Természetesen ez vonatkozik a 
magyar vállalkozásokat, a magyar gazdaságot érintő kérdésekre is. Vonatkozik arra, 
amit alelnök úr előttem említett, hogy igenis szabályosan kell felhasználni a forrásokat; 
igenis a korrupciót ki kell gyomlálni az európai uniós források felhasználásából is. 
Hiszen látszik, hogy amennyiben ez nem történik meg, akkor vannak bizonyos 
büntetések, és ezeknek mind-mind a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a 
magyar gazdaság issza meg a levét, sajnos. (Dr. Oláh Lajos távozik a bizottság 
üléséről.) 

Arra pedig szeretném felhívni a figyelmet, hogy a legelső lépések a magyar 
gazdaság javításában azok kell legyenek, hogy a magyar gazdaság instabilitását kell 
felszámolni, azt kell megoldani, hiszen jelenleg nem beszélhetünk egy stabil magyar 
gazdaságról, és természetesen a korrupciót is fel kell számolni. Ez a legelső lépés ahhoz, 
hogy ténylegesen egy olyan gazdasági tendencia bontakozzon ki, amely Magyarország 
fejlődését tudná biztosítani.  

És amikor arról beszélünk, hogy elvárás részünkről, hogy a magyar kormány az 
Európai Unióban a magyar emberek érdekét képviselje, akkor ez természetesen 
vonatkozik a biztonság kérdésére is. Azt itt szeretném elismételni, hogy az LMP is úgy 
gondolja, hogy a bevándorláspolitikának nemzeti hatáskörben kell maradnia, 
megjegyezve, hogy egyébként senki nem akarja onnan elvonni, de természetesen mi is 
kiállunk emellett, hogy abban kell maradnia. És az is igaz, hogy minden államnak, 
országnak joga van eldönteni, hogy kikkel akar együtt élni és kikkel nem. 

Emellett viszont most néztem azt az anyagot, amit most kiosztottak a bizottsági 
ülésre tájékoztatásképpen, és látom, hogy itt a következő uniós költségvetéssel 
kapcsolatban egy 2018. május 2-ai bizottsági sajtóközlemény az, amely részünkre most 
a háttéranyagot biztosítaná. Az a szerencsés helyzet van, hogy nálam pont van egy 
június 12-ei, tehát egy jóval frissebb bizottsági közlemény, és ezzel kapcsolatban, mivel 
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tudjuk, hogy az Európai Bizottság jóval magasabb, mondhatni radikálisan magasabb 
védelmi és biztonsági kiadásokat határoz meg a következő uniós ciklusra, mint az 
eddigiek, ezért lennének konkrét kérdéseim, hiszen eddig sajnos nem sikerült választ 
kapnunk, és reménykedem benne, hogy talán itt kaphatunk, hogy támogatja-e a 
kormány például a biztonsági kiadások növelésével kapcsolatban az Európai Unió 
külső határainak megerősítésére vonatkozó javaslatokat. Az új alap az elmúlt években 
az uniós határvédelem javítása céljából elvégzett munkára épít; folytatja az európai 
határ- és parti őrség kiépítésével, a határok rendszeres ellenőrzésével új, nagyméretű 
és interoperábilis informatikai rendszereknek, köztük egyébként egy határregisztrációs 
rendszernek a létrehozását is. Erre konkrét finanszírozás vonatkozik, amit például a 
migránscsempészet, az emberkereskedelem felszámolása, a veszélyt jelentő személyek 
elfogása, feltartóztatása és egyébként ilyen jellegű célok felé irányítanak. Erre 
vonatkozna az első konkrét kérdésem, hogy ezt a magyar kormány támogatja-e. 

A következő pedig a tagállamoknak nyújtott támogatás. Itt pedig egy 4,8 milliárd 
eurós alap keretében minden egyes tagállam az új költségvetésből 5 millió eurós fix 
összegben részesülne, szintén konkrét, határokra, repülőterekre, szárazföldi határokra 
érkező illegális migráció elleni küzdelemre, egészen konkrét operatív feladatokra 
felhasználható összeget kapnának a tagállamok. Én még egy szóval nem hallottam a 
magyar kormánytól, hogy egyébként például ezt támogatná. Illetve: a prioritásokban - 
és most már csak kettőt említek - a gyorsabb és gyakoribb visszaküldéseket például 
támogatja-e a magyar kormány? A szilárdabb és hatékonyabb európai menekültügyi 
rendszert például támogatja-e, és a tagállamoknak nyújtott egészen hathatós 
támogatásokat támogatja-e? Nyilván felmerül a kérdés, hogy mivel Magyarországnak 
is van uniós külső határa, ezért például tudva azt, hogy a magyar rendőrök és katonák 
milyen elképesztő túlórákat teljesítenek a határokon, egyébként több millió túlórát 
teljesítenek, nagyon megfeszített rendszerben, és tudjuk, hogy milyen anyagi vonzatai 
is vannak ennek az egésznek, például egy több milliárdos nagyságrendű támogatás ezek 
szerint, amennyiben nem támogatja a költségvetést a kormány, nem kell a magyar 
kormánynak. Úgyhogy erre szeretnék önöktől választ kérni, hogy ezeket támogatja-e a 
magyar kormány, támogatják-e azt, hogy még az európai parlamenti választások előtt 
elfogadásra kerüljön az uniós költségvetés, ami közvetlenül egyébként a magyar 
emberek biztonságát szolgálná.  

Egy utolsó kérdést, ha megenged elnök úr: ez pusztán annyi, hogy tegnap volt 
egy menekültügyi, minicsúcsnak hívják, de ez lényegében inkább egy csúcs volt, amin 
Orbán Viktor és ilyenformán a magyar kormány nem képviseltette magát, pedig 
minden egyes platformot célszerű lenne megragadni arra, hogy a magyar specifikus 
elvárásokat a migrációs kérdés kapcsán lehessen interpretálni. Nyilvánvalóan azt 
várnák a magyar emberek, hogy Orbán Viktor ezeken a fórumokon is kiáll értük. Ez 
miért nem történt meg? Köszönöm szépen. 

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

(Nincs jelzés.)  
Tisztelt Igazgató Úr! Főosztályvezető Úr! Látván a számokat, nemcsak 

Magyarország esetében, hanem a visegrádi négyek és a balti országok esetében is egyre 
inkább kirajzolódik, hogy ez számunkra elfogadhatatlan. Nem véletlenül említettem 
azt a sportkifejezést, hogy innen szép nyerni. Úgy hiszem, hogy egy erős diplomáciai 
munka indul el - nemcsak Brüsszelben - az úgynevezett koalíciók létrehozása 
érdekében.  

Említettem azt is, hogy a korábbi hétéves költségvetési keretnél a Friends of 
Cohesion csapatot sikerült összeverbuválni azonos érdekek mentén, és például a közös 
agrárpolitika ügyében Spanyolország vagy éppen Ausztria, de leginkább Franciaország 
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volt partnerünk. Most is, például az elmúlt COSAC-találkozón beszélgetvén néhány 
képviselőtársammal, köztük francia bizottságielnök-társammal, számukra is 
elfogadhatatlan ez, és hasonló álláspontot képviselnek, mint Magyarország. Nyilván az 
elkövetkezendő vitákban ezek a koalíciók létrejönnek. Hadd kérdezzem meg: hogyan 
látják, milyen koalíciók alakulhatnak ki? Milyen koalíció alakult ki már eddig? 
Gondolok itt a visegrádi négyek álláspontjára, ami egyértelműen közös fellépést mutat, 
illetve a balti államok is csatlakoztak ehhez, de van a régi tagországok között is bizonyos 
politikák mentén, például a közös agrárpolitika mentén, ahol hasonló képviseletük van. 

Képviselőtársam említette, hogy nem volt jelen a minicsúcson Orbán Viktor 
miniszterelnök úr. Nemcsak ő nem vett részt, hanem a visegrádi négyek, a balti 
országok és még néhány régi tagország miniszterelnöke sem. Tehát úgy érzem, hogy itt 
az áttörést bármi formában is nem az ilyen tárgyalások, hanem az európai 
szerződésben lefektetett úton-módon a törvényesség betartásával az európai csúcs, az 
európai miniszterelnökök, illetve vezetők tanácsa hozhatja meg, hiszen ez a 
törvényszerű.  

Több kérdést nem látok. Tisztelt Képviselőtársaim! Visszaadom a szót az 
igazgató úrnak, illetve főosztályvezető úrnak. Kérem, hogy válaszoljanak a feltett 
kérdésekre.  

Molnár Balázs válasza 

MOLNÁR BALÁZS európai igazgató (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 
Elnök úr, köszönöm szépen a kérdéseket, kommentárokat. Kezdeném talán azzal, hogy 
hogyan tudunk koalíciókat alkotni; erre kitérhettem volna az expozémban is. Egyrészt 
a visegrádi négyek voltak az első és egyetlen olyan uniós országcsoport, amely közös 
„non-paper”-ben, közös dokumentumban reagált, illetve fejtette ki már a bizottsági 
javaslat nyilvánosságra hozatala előtt az álláspontját. Ezt elfogadtuk, illetve a 
kollégáink most is a V4-körben dolgoznak egy olyan dokumentumon, amelynek 
nagyobb támogatást szeretnénk biztosítani, és egy nagyobb, úgynevezett like-minded 
csoportot összehúzni ennek támogatására. Erre komoly esélyt látunk. 

Általában a kohéziós politika tekintetében más kör az, aki támogat minket, 
ahogy elnök úr is említette. A kohéziós politika nagyon negatívan érinti rajtunk kívül 
az összes balti tagállamot, a horvátokat, de a kohéziós politika összességében történő 
szinten tartásában, illetve megerősítésében mediterrán országok is lehetnek nagyon 
komoly szövetségeseink. A Bizottságnak azt a fajta kezdeményezését, hogy a közép-
kelet-európai országok és a déli tagállamok között egyfajta ellentét alakuljon ki, nekünk 
el kell utasítanunk. Nekünk nem a mediterrán országokkal van bármi problémánk, 
hanem ezzel a bizottsági javaslattal, s ahogy mondtam is, teljesen mindegy, hogy hol 
vannak a fejlesztésre váró régiók, azoknak a támogatását szükséges biztosítani, 
azonban a relatív fejlettséget figyelembe kell ebben venni, és ahogy említettem szintén, 
sajnos még mindig ez a régió az, ahol a legtöbb fejlesztésre váró országrész, régió 
található. 

Amit mindenképpen megteszünk, hogy szeptember első két hetében lesz egy 
„Kohézió barátai” konferencia Budapesten, Palkovics miniszter úr - ITM - meghívására 
fognak a 27 másik tagállamból kohézióval foglalkozó állami vezetők, szakértők 
ideutazni, Oettinger biztos úr már biztosított minket arról, hogy ő is látogatását teszi 
ezen az eseményen. Ott szeretnénk többek között reagálni a kohéziót érintő 
változásokra.  

A KAP tekintetében ilyen szempontból döntően azok a tagállamok lehetnek a mi 
szövetségeseink, akiket elnök úr is említett, Spanyolország, Franciaország, 
Olaszország, a nagy mezőgazdasággal bíró tagállamok, és itt például nem feltétlenül a 
balti tagállamok azok, akikkel a legszorosabban tudunk együttműködni, tudniillik őket 
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a külső kiegyenlítés másik táborba sorolja, ők messzebb, sokkal messzebb vannak az 
uniós átlagtól, mint mi.  

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban mi azt gondoljuk, hogy lehet beszélni a 
jogállamiságról, kell is beszélni a jogállamiságról, az egy nagyon fontos uniós alapérték, 
azonban erre megvannak a szerződésben lefektetett garanciák, és ezeket tiszteletben 
kell tartani. Ezeket nem látjuk ebben a javaslatban. Ahogy mondtam, Magyarország 
nem fogja elutasítani azt, hogy beszéljünk a jogállamiság kérdéséről, azonban be fogjuk 
tartatni azokat a szabályrendszereket, amelyek nélkül ez csak részrehajlóan valósulhat 
meg. A szabálytalanságokat minden esetben ki kell vizsgálni, erre megvannak mind az 
uniós lehetőségek, mind a hazai intézményrendszer lehetőségei a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivataltól kezdve az ügyészségig, a nyomozó hatóságokig. 

Azt hiszem, képviselő asszony nem volt itt, amikor beszéltem, mert számos 
olyan kérdést vetett föl, amire én reflektáltam, de ezeket nagyon szívesen elmondom 
újra. Egyrészt mi az egész migrációs költségvetést egy csomagként nézzük. Azt 
gondoljuk amúgy, hogy egyrészt van egy első reakciónk, hogy elválasztja egymástól a 
migrációs költségvetés a hosszú távú integrációt, és elválasztja egymástól a rövid távú 
integrációt, illetve a határvédelem, határmenedzsment kérdéskörét. Ezt mi nem 
támogatjuk annyiban, hogy nem az ESZA-ból szükséges finanszírozni a hosszú távú 
integrációját a migránsoknak; azoknak a tagállamoknak, amelyek úgy döntöttek, hogy 
fogadják a migránsokat, ezt nemzeti költségvetésből kell finanszírozni, ezt nem lehet a 
Szociális Alap normális kedvezményezettjeitől elvont pénzből megtenni. 

Az tény, hogy jelentősen megnöveltük a külső dimenzióra, illetve a 
határmenedzsmentre, határvédelemre rendelkezésre álló összegeket, azonban mi úgy 
látjuk, hogy jelen pillanatban ez a Frontex költségvetését emeli elsősorban, és a Frontex 
nem alkalmas arra, hogy határvédelmet nyújtson a jelenlegi illetékességének és 
hatáskörének megfelelően. Tehát itt két lehetőség van. Egyrészt az - talán az 
egyszerűbb -, hogy átirányítjuk ezeket a költségeket, és a nemzeti határvédelem 
költségeit finanszírozzuk belőle; erre utalnak mindenféle politikai mozdulatok, most 
például az olasz kérések. A másik lehetőség az, amely valószínűleg a 2019-es EP-
választásokig nem lehetséges, ez pedig az, hogy a Frontex mandátumát jelentősen 
módosítva lehetővé tesszük azt, hogy az Európai Unió ügynöksége valós határvédelmet 
lásson el a határokon.  

A visszaküldéseket természetesen támogatjuk, azonban úgy ítéljük meg, hogy a 
teljes dublini csomag, mind a hét részjogszabály együttes betartása szükséges ahhoz, 
hogy egy olyan időtálló, fenntartható migrációs politika jöjjön létre az Európai 
Unióban, amely például lehetővé teszi azt, hogy a külső határok megvédését követően 
ne legyen szükség arra, hogy olyanokat is, akik nem jogosultak a menekültstátuszra, 
beengedjenek az Unió területére, majd utána azzal szembesüljünk, hogy a 
visszaküldések nagyon komoly problémába ütköznek, amit láttunk az előző egy-két 
évben.  

Az időzítéssel kapcsolatban mi azt gondoljuk, hogy körülbelül a felére rövidítené 
le a tárgyalásokat a Bizottság javaslata. Ha meg akarunk egyezni a 2019-es EP-
választásig, az azt jelentené, hogy a főbb elemekről a 2018 decemberi EiT-n egyhangú 
döntést kell hozni, és azt követően valószínűleg januárban egy rendkívüli EiT tudná 
meghozni a végleges döntést.  

Ahhoz, hogy az Európai Parlament is meg tudja fogalmazni a véleményét, 
nagyon kicsi valószínűségűnek tartjuk, hogy ezt lehetséges ennyi idő alatt megtenni, 
azonban nem fogunk az élére állni annak, hogy ezt ellenezzük. A magyar kormány 
álláspontja mindvégig az volt, hogy nem az időzítéssel kell foglalkozni elsősorban, 
hanem a minőséggel, és egy megfelelő minőségű, kiegyensúlyozott javaslatot tudnánk 
elfogadni.  
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Amúgy meg kell fogalmaznunk azt is, hogy az Európai Bizottság egy olyan 
javaslatot tett lesz az asztalra, amely nagyon megosztó, nemcsak a kohéziós 
támogatások csökkentése ilyen a közép-kelet-európai tagállamok esetében, de ilyen 
például az, hogy ugyan nem ambiciózus a javaslat, de így is 1 százalék fölé megy, és ezt 
számos tagállam, Hollandia, Dánia, Ausztria, mások ellenzik, tehát elég sok töréspont 
van ebben a javaslatban, nemcsak az általunk javasolt, általunk megjegyzett 
problémák.  

S nagyon röviden: a minicsúcson 16 tagállam állam- és kormányfője vett részt, 
nemcsak a visegrádiak maradtak távol. És ahogy az elnök úr nagyon helyesen mondta, 
az európai szerződésben már lefektetett módon kell eljárni ilyen fontos kérdésekben, 
nem bizonytalan hátterű megállapodásokat kell kötni. Az Európai Tanács és az Európai 
Tanács elnökének a feladata, hogy Európai Tanácsot hívjon össze. Most csütörtökön és 
pénteken Európai Tanácsra kerül sor. Ráadásul Tusk elnök úr folyamatosan tárgyal a 
legfontosabb tagállamokkal, Ausztria után Magyarországra érkezett a múlt héten, 
úgyhogy mi úgy ítéljük meg, hogy az Európai Tanácson kell egyhangúlag meghozni a 
döntést ebben a nagyon fontos kérdésben is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, kíván-e szólni? (Jelzésre:) 

Tessék parancsolni! 

Földiák Gergely válasza 

FÖLDIÁK GERGELY (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Nagyon 
röviden reagálnék Bana alelnök úr javaslatára, hogy akkor a bevételi oldalon is tegyen 
meg a kormány mindent, hogy ezt a hátrányos helyzetet ledolgozza vagy csökkentse.  

Ahogy mondtam, nagyon előkészítetlenek ezek a javaslatok. Most tanácsi 
szinten, technikai szinten történik ezeknek az elemzése. Rengeteg kérdés hangzik el a 
tagállamok részéről, mindenki szeretne tisztán látni. Az első benyomás ezen a szinten 
az, hogy nagyon szkeptikusak a tagállamok, kicsit gyanakvóak, tehát olyan tagállam, 
amelyik nagyon örülne és rendkívüli módon támogatná az új saját források 
valamelyikét is, ilyen nem nagyon van. Inkább olyanok vannak, amelyek úgy érzik, 
hogy ez így nem fog menni, de ez csak az első benyomás. Nekünk szövetségeseket kell 
gyűjtenünk persze, és gondolom, akkor tudjuk majd kezelni ezeket az ügyeket. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Demeter képviselőtársam még egy rövid kérdésre, tessék parancsolni! 

További kérdés, válasz 

DEMETER MÁRTA (LMP): Nagyon szépen köszönöm. Nagyon furcsállom, 
hogy egyrészt arra hivatkoznak, hogy túl rövid az idő, meg hogy nem elég kidolgozottak 
a javaslatok úgy, hogy egyébként egy olyan fórumon, teljesen mindegy, hogy az milyen 
keretek között valósul meg, ahol lehetne képviselni a magyar emberek érdekét, sőt, 
kötelessége lenne a kormánynak, ott egyébként ezt nem teszi meg, és egyáltalán a 
vitába nem kapcsolódik be, ami arról szól, hogy mik lehetnek a közös minimumok. Ez 
csak egy megjegyzés. 

A másik az integrációval kapcsolatos forrásokra vonatkozik. Ha jól értettem, 
akkor azt mondták, hogy ezzel nem értenek egyet, nem ért a magyar kormány egyet, 
hiszen egy tagállam kell megoldja, amelyik úgy érezte, hogy befogadott embereket, ők 
kell megoldják, hogy gondoskodjanak az ő integrációjukról, és ezt saját forrásból kell 
megtegyék. Akkor ezt én úgy kell értelmezzem, sajnos, hogy az az 1300 fő - és egyébként 
többen is vannak, akiket a magyar kormány befogadott Magyarországra -, ők önök 
szerint magyar állami segélyből kellene éljenek, és nem kell ehhez igénybe venni azt, 
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hogy európai uniós forrásból például meg legyen az támogatva, hogy ők dolgozzanak 
és ezzel egyébként hozzájárulnak akár a magyar gazdasághoz. Kénytelenek vagyunk ezt 
így értelmezni, hiszen önök mondják, hogy aki befogadott, az oldja meg saját tagállami 
pénzből az ő integrációjukat, ahogy akarja.  

A Frontexszel kapcsolatban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy pont arról 
folyik a diskurzus az Unióban-  lehet, hogy ha tegnap ott van a miniszterelnök, akkor 
ezt talán tudná is -, hogy a Frontex végrehajtó állománya kerülne, egyébként nagyon 
helyesen, megerősítésre, tehát pont hogy nem a bürokratikus intézményrendszer, 
hanem kifejezetten a Frontex végrehajtó állománya és maga az ellenőrzés, a 
beérkezőknek, pontosabban a határhoz érkezőknek egy nagyon intenzív biztonsági 
ellenőrzése, ami azt gondolom, hogy Magyarország számára is létkérdés. Nagyon 
köszönöm a lehetőséget, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Viszonválaszra megadom a szót. 
 
MOLNÁR BALÁZS európai igazgató (Miniszterelnökség): Egy mondat, elnök úr. 

Az ESZA-jogszabályok alapján jelenleg is lehetséges integrációt finanszírozni a 
jelenlegi, mármint a mostani pénzügyi keret alapján, ez a következő pénzügyi 
regulációk alapján viszont jelentősen növekedne. Ez az, amit mi ellenzünk, nem az 
európai polgárok integrációjára, illetve szociális segélyezésére, juttatására, 
egészségügyére rendelkezésre álló ESZA-forrásokat kell tömegével eltéríteni ez 
ügyben.  

A Frontex végrehajtó állománya jelenleg nem áll rendelkezésre, képviselő 
asszony is tudja. Ezt mondjuk mi, ha azt akarjuk, hogy megállítsuk a migrációs 
hullámot a határoknál, ahogy arról az Európai Tanács döntött számos esetben, akkor 
azt jelen pillanatban csak a nemzeti kormányok tudják megtenni, és a nemzeti 
kormányoknak ehhez megfelelő költségvetést kell biztosítani. Mi ezt jelen pillanatban 
így látjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az igazgató úrnak és főosztályvezető úrnak a 

beszámolóját, a kérdésekre adott válaszát. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és 
továbbra is várjuk majd ezeket a híreket. Nyilván bizottságunk homlokterében ott lesz 
a többéves pénzügyi keret, úgyhogy gyakran fogunk még erről szót ejteni, és akkor is 
várjuk majd az igazgató urat, illetve a főosztályvezető urat. Köszönjük szépen. 

Tájékoztató az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésének aktuális 
kérdéseiről 

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk az 5. napirendi pont tárgyalásához. 
Köszöntöm Menczer Tamás államtitkár urat, a napirendi pont előadóját. Tehát az 
utolsó napirendi pontunk: tájékoztató az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésének 
aktuális kérdéseiről. Ahogy említettem tehát, a napirendi pont előterjesztője Menczer 
Tamás úr, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! A nyugat-balkáni bővítést hazánk 
következetesen támogatja. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy a magyar elnökség 
alatt 2011 áprilisában - nem véletlenül - egy nyugat-balkáni konferenciát szerveztünk 
Brüsszelben. Természetesen azt mindenki tudja, hogy ha nincs a magyar kormány és a 
magyar kormányfő kitartása, akkor Horvátország nem lett volna tagja időben az 
Európai Uniónak. Ez is a magyar külpolitika erőfeszítéseinek köszönhető. 
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Horvátország csatlakozása óta azonban a bővítés kérdése sajnos nem tartozik az 
uniós prioritások közé, egyfajta bővítési fáradtság jellemző az Európai Unióban, ahogy 
szoktuk mondani.  

Legutóbb Szófiában a COSAC plenáris ülésén is hangsúlyoztam, öröm 
számunkra, hogy végre a bolgár elnökség egyik prioritása közé visszakerült a nyugat-
balkáni bővítés, és ennek a prioritása egyébként tovább folytatódik, ha szabad azt 
mondanom, majd az osztrák elnökség alatt is. Tehát nyilván geopolitikai okokból 
fontos számukra is a nyugat-balkáni bővítés. 

Ezen a COSAC-ülésen is elmondtam, hogy Európa újraegyesítése a hat nyugat-
balkáni ország uniós tagsága nélkül befejezetlen történet. Kérdés ugyanakkor, hogy a 
holnapi Tanács-üléstől, illetve a hétvégi Európai Tanács-üléstől milyen előrelépéseket 
várhatunk különösen Albánia és új nevén Észak-Macedónia kapcsán.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Kérem, hogy röviden tájékoztassa bizottságunkat és 
utána megnyitom a vitát. Tessék parancsolni! 

Menczer Tamás tájékoztatója 

MENCZER TAMÁS államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igyekszem nem visszaélni a türelmükkel, tudom, hogy 
már jó ideje üléseznek. Köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok a nyugat-balkáni 
integráció helyzetéről, illetőleg az azzal kapcsolatos magyar álláspontról. 
Mindenekelőtt szeretném aláhúzni azt, hogy a nyugat-balkáni integráció kérdését - 
ahogyan elnök úr is említette - stratégiai kérdésnek tekintjük. Ennek három oka is van. 
Az első a biztonsági aspektus, és itt rögtön szeretnék néhány mondatot ejteni korunk 
legfontosabb és legsúlyosabb kihívásáról, ez az illegális bevándorlás. Tudhatjuk, hogy 
ha a Nyugat-Balkánon… (Ungár Péter közbeszólására:) Van ennek talán fontos 
relevanciája, képviselő úr, ha megengedi talán a bizalmat, igyekszem meghálálni. 

Tehát láthattuk 2015-ben, hogy egy súlyosabb illegális bevándorlási hullám 
pillanatok alatt ott tud lenni a magyar határnál. Ha a nyugat-balkáni integráció jól 
halad, és a Nyugat-Balkánon stabilitás és kiszámíthatóság, biztonság van, akkor jó 
esély van arra, hogy egy ilyen bevándorlási hullámot a magyar határtól délebbre is meg 
lehessen állítani. Amennyiben azonban a nyugat-balkáni integráció lelassul, elfárad, 
instabilitás lesz úrrá, akkor jó esély van arra, hogy egy újabb, esetleges jelentős 
bevándorlási hullám ismételten könnyen eléri a magyar határt.  

A másik aspektus, ami miatt fontos a nyugat-balkáni integráció, hogy a 
térségben jelen lévő helyi és regionális konfliktusok rendezésére is nagyobb esély van 
az Unión belül, mint azon kívül.  

A harmadik aspektus pedig gazdasági, mert bár kétségkívül a nyugat-balkáni 
országok GDP-növekedése kisebb bázisról indul, mint az uniós országoké, de olykor 
eléri vagy olykor meg is haladja az uniós átlagot, tehát mindenféleképpen gazdasági 
aspektusa is van a nyugat-balkáni integrációnak. 

A magyar kormány álláspontja az, hogy mindenképpen fontos pozitív jelzéseket 
küldeni a nyugat-balkáni országok számára, mert ha bizonytalanságban tartjuk ezeket 
az országokat, ha nem kapnak pozitív visszajelzéseket, ha nem kapnak egyértelmű 
jelzéseket, ha nincsenek konkrét időpontok és nem túl távoli időpontok kitűzve, akkor 
- ahogyan elnök úr is említette- ez a csatlakozási integrációs folyamat elfáradhat, 
lelassulhat, és ilyen esetben rendkívül nehéz helyzetbe hozzuk az integrációpárti 
nyugat-balkáni kormányokat, akik ebből a helyzetből kifolyólag elveszíthetik a 
csatlakozás felé való lelkesedésüket, és ami még talán ennél is rosszabb lenne, az az, ha 
ezeknek az országoknak az állampolgárai is elveszítenék az integrációval kapcsolatos 
lelkesedésüket. 
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Már csak azért is fontos, hogy konkrét és mindenki számára megfelelő 
ütemterve legyen az Európai Uniónak, mert az látszik, hogy az úgynevezett globális 
szereplők, globális játékosok közül az Egyesült Államoknak, Oroszországnak és 
Törökországnak is van Nyugat-Balkán-stratégiája, és úgy gondoljuk, hogy 
mindezekhez képest az Európai Unió lassú. Ahogyan elnök úr is említette, jelenleg egy 
bolgár elnökség van még egy rövid ideig, amely integrációpárti, ezt követi egy osztrák, 
majd egy román elnökség. Mindhárom elnökségről elmondható, hogy az integráció 
mellett van, ugyanakkor nem vagyok biztos benne, hogy ez az álláspont többségben van 
az Európai Unióban, inkább azt lehet mondani, hogy ez az álláspont kisebbségben van.  

Ami a konkrétumokat illeti az elmúlt időszak tekintetében, vagyis mi történt az 
Európai Unióban ezzel kapcsolatban: azt szeretném elmondani, hogy az Európai 
Bizottság idén február 6-án közzétette a Nyugat-Balkán-bővítési stratégiáját. Itt 
Szerbiával és Montenegróval kapcsolatban a 2025-ös dátumot említik 
perspektivikusan, potenciális céldátumként. A magyar Külügyminisztérium 
álláspontja az, hogy ez lehangoló és elfogadhatatlan, Szerbia és Montenegró esetében 
egyáltalán nem látjuk be azt, hogy mi szükség van további hét évre ennek a két 
országnak az integrációjával kapcsolatban. Sürgetjük a fejezetek megnyitását és 
lezárását, és mindenképpen sokkal korábbi csatlakozási, sokkal korábbi integrációs 
dátumot gondolunk ezekkel az országokkal kapcsolatban. A mi álláspontunk az, hogy 
minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk. Ismételni szeretném magamat a 
tekintetben, hogy pozitív jelzésekre van szükség ezeknek az országoknak a 
tekintetében. Albánia és Macedónia vonatkozásában a Bizottság késznek mutatkozott 
arra, hogy javasolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését.  

A következő időpont volt április 17-e, amikor a Bizottság nyilvánosságra hozta a 
bővítési csomagját. Itt Montenegróval és Szerbiával kapcsolatban szintén a 2025-ös, 
ha lehet így fogalmazni, indikatív csatlakozási céldátumot javasolta, és már ezt is csak 
óvatosabban - ez megint csak nem esik egybe a magyar állásponttal -, Macedónia és 
Albánia vonatkozásában javasolta a Tanácsnak a csatlakozási tárgyalások 
megkezdését. Bosznia-Hercegovina esetében a Bizottság nem tett a jövőre vonatkozó 
javaslatot, azt megállapította, hogy a reformagenda végrehajtása, ami kiemelten 
fontos, 2017 folyamán látványosan lelassult. Koszovó kapcsán pedig azt állapította meg 
a Bizottság, hogy a kihívásokkal teli politikai környezet nem kedvez a reformok 
végrehajtásának. 

Ahogyan elnök úr is utalt rá, a Tanács az elmúlt hetekben értékelte a Bizottság 
jelentését, és holnap, június 26-án az Általános Ügyek Tanácsa fog reflektálni az eddig 
történtekre. A tanácsi szövegtervezetben természetesen szerepelnek ajánlások 
Macedónia és Albánia vonatkozásában a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, 
azonban a mi megítélésünk szerint ezek a tanácsi ajánlások, következtetések nem elég 
ambiciózusak, így a hasonló álláspontot képviselő másik 14 tagállammal egy 
részletesebb, konkrétabb javaslatot teszünk, konkrét időkeret, céldátum 
megjelölésével a tárgyalások megkezdésére vonatkozóan. Ez álláspontunk szerint 
legkésőbb ez év decembere lehet. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy az az esetleges 
tárgyalási stratégia, amit talán nevezhetünk egy lebegtető stratégiának vagy lebegtető 
tárgyalási folyamatnak, és bizonytalanságok vannak benne, semmiképpen sem erősíti 
a folyamatot, tehát szükséges konkrét és elfogadható dátumok megnevezése. Ez az 
említett két ország esetében a tárgyalások megkezdésével kapcsolatban szerintünk ez 
év decembere lehet.  

Ami még szintén fontos, hogy nem szabad az Európai Uniónak egy úgynevezett 
hitelességi válságba kerülni a tárgyalásokkal kapcsolatban, tehát a pozitív 
fejleményeket is honorálni kell. Itt volt egy görög-macedón névvita, amit elnök úr is 
említett, ezt sikerült rendezni, tehát ezt pozitív viszontjelzésekkel kell honorálni, 
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különben könnyen hitelességi válságba kerülhetünk, ami semmiképpen sem segít a 
jövőre nézve. 

Arról is szeretném a tisztelt bizottságot még röviden tájékoztatni, hogy a 
politikai támogatásunk, a magyar kormány politikai támogatása mellett konkrét 
segítséget is nyújtunk az integrációs országok felkészülésében, úgynevezett szenior 
integrációs főtanácsadóink dolgoznak Belgrádban, Podgoricában, Szarajevóban, 
Szkopjéban, Tiranában, Pristinában, és ők nagyköveti rangban segítik tanácsadóként 
az adott országok integrációs munkáját.  

Talán fontos még kiemelni, hogy május 17-én Szófiában volt egy EU-Nyugat-
Balkán csúcstalálkozó, ahol a nyilatkozatban a tagállamok egyhangúlag támogatták a 
térség európai perspektíváját, megkülönböztetett figyelmet fordítottak a regionális 
együttműködésre és a jószomszédi viszonyra, azonban még egyszer szeretném 
hangsúlyozni, hogy a mi álláspontunk szerint a mindenki számára elfogadható 
konkrétumok elsősorban Szerbia és Montenegró, de talán, ha a kettő közül is egyet ki 
kell emelni - bár ilyet nem szívesen teszek -, Szerbia esetében mindenképpen konkrét 
céldátumra van szükség, hogy mihamarabb csatlakozhasson, mert úgy gondoljuk, hogy 
az ország teljesítménye erre feljogosítja.  

Talán röviden és áttekintésképpen, elnök úr, ha megengedi, ennyit szerettem 
volna elmondani. Ha van a tisztelt bizottságnak kérdése, igyekszem válaszolni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a tájékoztatóját. A bizottságunk 

rendjének megfelelően először mindig az alelnököknek adom meg a szót, utána 
képviselőtársaimnak. Tehát először Bana alelnök úré a szó.  

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a tájékoztatást. Egy 
vonatkozásban lenne kérdésem, ami egybecseng azzal, amit a COSAC-ülésen Szófiában 
is elmondtam, vagyis összességében a Jobbik is támogatja az Európai Unió bővítését, 
viszont fontos az, hogy egyes tagországok esetében az őshonos kisebbségek helyzetét 
olyan módon tudják javítani ezek a csatlakozás előtt álló, tagjelölt országok, hogy az 
adott esetben, mondjuk, konkrét példaként Szerbia, a délvidéki magyarság 
vonatkozásában Magyarország számára is elfogadható legyen. Itt tehát arra gondolok, 
hogy mindenképpen hangsúlyosan képviselnünk kell azt az álláspontot, hogy a nélkül 
nem tudjuk támogatni Szerbia európai unós csatlakozását, bármilyen előrelépések is 
történtek egyéb tekintetben - akár jogállamisági kérdésekben, akár más vonatkozásban 
-, amíg az ott élő magyar testvéreink számára az autonómia, az önrendelkezés 
lehetőségét nem biztosítják.  

Tehát azt kérem a kormánytól, hogy ebben a vonatkozásban is határozott 
álláspontot képviseljen, mert annak idején Románia esetében is volt egy ilyen ígéret, 
ami elhangzott, aztán amikor az országgyűlési szavazásra került sor, akkor Orbán 
Viktor nézőpontja és a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőinek a véleménye 
megváltozott, és mégis úgy döntöttek, feltétel nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy keleti 
szomszédunk csatlakozzon az Európai Unióhoz. Tehát én azt gondolom, hogy most itt 
Szerbia vonatkozásában igenis határozottan érvényesíteni kell az érdekeinket. 
Egyébként is az őshonos kisebbségek kérdése egy olyan ügy, amit a következő 
időszakban mindenképpen a középpontba kell állítanunk európai uniós szinten.  

Én bízom benne, hogy akár a jövő évi európai parlamenti választások és az 
azutáni változások is abba az irányba mutatnak majd, hogy jelentősebben meg 
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tudjanak jelenni az Európai Parlamentben is azok az erők, amelyek ezt támogatják. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselőtársam kérdésével kapcsolatban csak egy rövid megjegyzés: 

reméljük, hogy a Minority SafePack, ami célba ért, lehetőséget kínál arra, amit 
képviselőtársam felvetett, és a elkövetkezendő Európai Parlament tárgysorozatába fel 
fogják venni. Ungár Péter képviselőtársam következik. 

 
UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm a lehetőséget. Két dolgot szeretnék 

hozzátenni az alelnök úr kérdéséhez, amit aktuálisnak tartok.  
Furcsának is találtam, hogy a migrációval kezdi az államtitkár úr a beszámolóját 

és nem a Szerbiában élő magyar kisebbséggel. Még van két vonatkozása ennek a 
kérdéskörnek. Az egyik az, hogy Koszovó elismerésével kapcsolatban még mindig nem 
egyezik, ha jól tudom, a szerb és a magyar kormány álláspontja e tekintetben, illetve az 
Európai Unión belül is van egy vita. Nekünk nemzetstratégiai érdekünk, hogy Koszovó 
el legyen ismerve Szerbia által, és hogy el legyen ismerve az Európai Unión belül az, 
hogy egy népnek önrendelkezésben joga van függetlenséget kikiáltani. Úgyhogy 
szeretném kérdezni, hogy ebben milyen nyomást tudnak gyakorolni Szerbiára.  

Illetve szeretném jelezni, hogy más országok más érdekérvényesítő eszközökkel 
is operáltak ilyen esetben. Szlovénia több éven keresztül parkoltatta Horvátország 
csatlakozását pár méter tengeri szakasz miatt. Ennek ellenére mi nemcsak Románia, 
hanem most úgy látszik, Szerbia ügyében is azt a taktikát választottuk, hogy visszük 
inkább a zászlót, mint hogy a miénkkel foglalkoznánk.  

Még két apró kérdés. Az egyik: azt mondta, hogy nem jók a fejlemények Bosznia-
Hercegovinában az idei évben. Ha már a terrorizmus ellen küzdünk ilyen nagy, amivel 
teljesen egyetértek, Bosznia-Hercegovina területén több olyan, Iszlám Államhoz 
köthető kiképzőtábor volt, illetve több olyan esemény történt, ami súlyos problémát 
jelent a terrorizmus, illetve a védelmünk szempontjából; ez abból a szempontból 
kapcsolódik, hogy véleményem szerint, ha már nyugat-balkáni integráció, az egyik 
legfontosabb az, hogy Bosznia-Hercegovinában érezzék azt, hogy erre szükség van, 
hiszen ott van a legtöbb iráni, szaúdi, illetve török, egyéb olyan pénz, amivel nekünk 
versenyeznünk kell. Erről mi a magyar kormány álláspontja?  

Illetve az is nyilvánvaló tény, hogy Montenegróban az orosz befolyás a régióban 
az egyik legnagyobb. Ez egy naiv kérdés, de feltételezem, hogy a kormányt ez abból a 
szempontból zavarja, hogy mégiscsak egy európai uniós országban, egy leendő 
tagországban ez nem egy jó dolog. Az lenne a kérdésem, hogy a montenegrói-orosz 
viszonnyal kapcsolatban, itt most nemcsak a montenegrói hadibeszerzésekre 
gondolok, hanem az egyéb gazdasági kapcsolatokra, milyen lépései vannak a 
kormánynak tervbe véve. Köszönöm szépen. 

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

(Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet.  
Tisztelt Államtitkár Úr! Egy nagyon rövid kérdést engedjen meg! A nyugat-

balkáni vízumliberalizációs folyamat utolsó láncszeme Koszovó. Ebben a kérdésben 
várható-e valamifajta előrelépés?  

Tisztelt Államtitkár Úr! Akkor lezárom a vitát, és visszaadom a szót az 
államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 
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Menczer Tamás válasza 

MENCZER TAMÁS államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a 
kérdéseket.  

Szeretnék akkor sorrendben haladni, Szerbiával kezdve. Értem a felvetéseket. A 
mi álláspontunk az, hogy Szerbia több jogot ad a nemzeti kisebbségeknek, mint sok 
uniós ország, a döntéshozatalukban, a döntésekbe történő bevonásban és egyéb 
kisebbségi törekvések támogatásában. És ez az a lehetőség, ahol az elmúlt napok egyik 
félreértését talán lehet valamelyest tisztázni, mert itt szárnyra kelt egy olyan hír az 
elmúlt napokban, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség támogatta a trianoni évforduló 
nemzeti ünneppé nyilvánítását. Ezzel kapcsolatban, merthogy itt azért nem egészen 
úgy történt a dolog, ahogy az megjelent, szeretnék annyit elmondani, hogy pont a 
Jobbik részéről érkezett olyan vád emlékeim szerint, vagy a sajtóban olvastam, hogy 
akkor miért nem javasolták augusztus 20-át, miért nem sikerült egy magyar 
ünnepnapot beemelni. Sikerült. Tehát a döntéshozási mechanizmus úgy történt, hogy 
a nemzeti kisebbségek is javasolhattak ünnepnapot. A magyar közösség augusztus 20-
át javasolta, és természetesen nem tartja ünnepnek a trianoni évfordulót, és soha sehol 
magyar ezt nem ünnepli.  

A döntéshozatali mechanizmus úgy történt, hogy a többségi döntéshozók és a 
kisebbségi résztvevők tiszteletben tartották egymás javaslatait. Ennek a végeredménye 
az, ami történt, de nagyon kevés helyen lehet azt elmondani, hogy egy magyar nemzeti 
ünnep tulajdonképpen hivatalos állami ünnep lett - ez most Szerbia esetében 
megtörtént.  

A terrorizmussal kapcsolatban: természetesen mindenfajta, terrorizmussal 
kapcsolatos aggodalomban osztozunk. Ezzel kapcsolatban szeretném a képviselő urat 
tájékoztatni - talán idevág a kérdéséhez -, hogy július 10-én terveink szerint és jó 
reményeink szerint pont Budapesten rendezünk egy konferenciát Szijjártó 
külügyminiszter úr szervezésében és mint házigazda vezetésében, amelyen terveink 
szerint, illetve a meghívotti kör szerint részt fognak venni, ha lehet ezt mondani, az új 
nyugat-balkáni útvonalon érintett országok, így tehát Görögországtól kezdve Albánia, 
Montenegró, Bosznia, de természetesen meghívjuk a szerbeket, a macedónokat, a 
szlovénokat, az osztrákokat. Tehát természetesen ezen az eseményen is téma lesz a 
terrorizmus, és mindenfajta ezzel szembeni fellépés a magyar kormány támogatását 
élvezi.  

A Montenegró-orosz-viszonnyal kapcsolatban azt szeretném mondani a tisztelt 
képviselő úrnak, hogy azért az furcsa lenne, ha én mint a magyar Külügyminisztérium 
munkatársa, nyilvánítanék véleményt két másik országot érintő ilyenfajta, azt nem 
mondom, hogy hipotetikus, félre ne értse, csak egy olyasfajta kérdéssel kapcsolatban, 
amiben azért nem vagyunk direkt módon érintettek. Én azt gondolom, hogy ezt annak 
az országnak és azon ország szolgálatainak kell rendezni, ahol ez megjelenik.  

Mi a Magyarországra vonatkozó nyomásgyakorlással kapcsolatos kérdésekre is 
azt szoktuk mondani, hogy Magyarország sem a Holdon fekszik, ahogyan Montenegró 
sem, tehát egy olyan térségben, amelyet gyakorlatilag, mióta világ a világ, próbálnak 
Keletről vagy Nyugatról, jobbról vagy balról befolyásolni, tehát nyilvánvalóan az 
illetékes szakszolgálatoknak, illetve az illetékes szerveknek az a dolguk, hogy ez ellen 
fellépjenek. Emellett azonban az uniós integrációnak lefektetett és egyértelmű 
szabályrendszerei vannak, tehát aki ezeknek megfelel, azokat honorálni kell.  

Koszovóval kapcsolatban, illetve a vízumügyintézéssel kapcsolatban: 
konkrétumról egyelőre nem tudok az elnök úrnak beszámolni. Itt vizsgáljuk a 
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lehetőségeket és a fejleményeket, és amint olyan fázisba ér a dolog, akkor erről 
nyilvánvalóan be fogunk számolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr válaszát. (Bana Tibor jelzésére:) Csak 

kérem, hogy nagyon röviden! 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Csak röviden pontosítanám, tehát nem Trianon emléknapját 
szavazták meg, hanem november 25-ét, ennek az évfordulóját a Vajdaság napjaként, 
1918. november 25-ét, és valóban, ehhez hozzájárultak a VMSZ-es képviselők.  

Velük szemben a VMDK képviselői úgy érveltek, hogy elfogadhatatlan, hogy ez 
a nap jelenjen meg a Vajdaság napjaként. Tehát azzal önmagában nem lenne gond, 
hogy egy ilyen ünnepnap születik, csak akkor, mondjuk, ne egy olyan dátumhoz kössük 
ezt, ami az ott élő magyarság számára komoly történelmi sebeket tép fel. Tehát ez ellen 
emeltük fel mi a szavunkat, és ezzel kapcsolatban fejtettem ki a Jobbik álláspontját.  

 
MENCZER TAMÁS államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Igen, 

köszönöm a pontosítást, és elnézést kérek, csak itt szeretném újra fölhívni a figyelmet 
arra, hogy augusztus 20-a is ünnepnap lett, tehát volt egyfajta döntéshozatali 
mechanizmus, amiben mindez megtörtént, amiről itt szó van. Annak tudunk örülni, 
hogy augusztus 20-a is előkerült. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mindezt tehát olybá veszem, hogy ez helyreigazítás 

volt, mert a vitát lezártuk, és lezárt vita után már nincs lehetőségük a képviselőknek a 
témában megszólalni. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő ülésünkre július 
3-án, kedden 10 órától kerül sor a Varga Béla teremben. Négy napirendi pontot 
tervezünk: tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről, aztán döntés egyeztetési eljárások 
kezdeményezéséről, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
részletes vita, vitához kapcsolódó bizottságként, végül tájékoztató az Európai Bizottság 
2018. évi uniós igazságügyi eredménytábla közleményéről.  

Jelzem képviselőtársaimnak, hogy az ülésünk után, akinek még maradna ideje, 
a ParLex-bemutatóra kerül sor, az elektronikus törvényalkotás menetéről kapunk egy 
rövid tájékoztatót. Kérem képviselőtársaim türelmét.  

Az ülés berekesztése  

A bizottság ülését bezárom. További jó munkát kívánok! Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


