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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

Az eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről

1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét aziránt, hogy Magyarország az Európai Unióba (EU)
való  belépésekor  tett  vállalásának  megfelelően  megkezdje  az  eurózónához  való  csatlakozás
folyamatát.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az eurózónához való csatlakozás megkezdésére eljött az idő.
Az euró stabil  valuta,  Európa gazdasága növekszik,  Magyarország a maastrichti  feltételek nagy
részének megfelel. Nagy-Britannia kilépése (Brexit) után az Európai Unió újratervezése alapvetően
az eurócsoporthoz fog kötődni.

3.  Az Országgyűlés  megállapítja,  hogy a  gyorsan  változó  világban Magyarország pozícióját  az
segíti,  ha  az  Európai  Unió  központi  országcsoportjához  tartozik.  Ez  az  a  kör  lesz,  amelyek
bevezetik  az  eurót.  Ezért  országunk nemzeti  érdekeit  az  szolgálja,  ha  Magyarország egy rövid
felkészülési idő után bevezeti az eurót.

4. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy az euróhoz való csatlakozás vállalásával dolgozzon
ki új cselekvési tervet az ország gazdasági és társadalmi felemelésére. Ennek a cselekvési tervnek
alapja  a  kiszámítható  jogállam működésének  garantálása,  a  kormányzathoz  közelálló  gazdasági
vállalkozások monopóliumának megtörése, a korrupció felszámolása, az oktatás és kutatás kiemelt
fejlesztése,  a nemzetközi piacon versenyképes vállalatok fejlesztése és a fenntartható fejlődésbe
való befektetés.

5. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy az euró bevezetése iránti elkötelezettségét jelezve a
nemzetgazdasági  miniszter  számára  kérjen  meghívotti  státuszt  az  eurócsoport
pénzügyminisztereinek találkozóira.

6. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy 2017. november 15-ig jelentésben tájékoztassa az
Országgyűlést  arról,  hogy az  euróövezethez  való  csatlakozás  első  hivatalos  lépcsőfokát  jelentő
ERM II. mechanizmusba való részvétel előkészületei hogy állnak.

7. Jelen országgyűlési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az Európai Unió intézményes jövőjével kapcsolatban intenzív politikai vita zajlik a gazdasági és
monetáris unió (GMU) további mélyítéséről, illetve arról, hogy az Uniót az elmúlt évek válságai
után úgy lehet sikeresen megreformálni, hogy az a jövőben több szinten tevékenykedik majd.

Tisztán kell látnunk az európai valutaövezet jövőjével kapcsolatban is. Az elkövetkező reform
során változni fog az eurózóna működésének szabályrendszere (például a fiskális kapacitások
megerősítésével, vagy önálló költségvetés és intézmények felállításával), ami Magyarországra
akkor is hatással lesz, ha a közeljövőben bevezeti-e az eurót, vagy sem.

Az Európa jövőjét meghatározó globális hatásokra, mint például a globális gazdasági verseny, a
technológiai forradalom, a klímaváltozás, a migráció, a konfliktusos nemzetközi környezet vagy
a  terrorizmus,  csak  együttműködésben  lehet  megoldásokat  találni,  és  ez  a  közösség
megerősítését követeli meg. Az Európai Unió továbblendülése az euróval rendelkező országok
közösségében fog megtörténni.

Az  euró  bevezetése  új  társadalompolitikai  prioritásokat  jelöl  ki  Magyarország  számára.  A
magyar kormány felelőssége, hogy Magyarországot rajta tartsa azon a fejlődési vágányon, amely
a polgárosodás irányába viszi előre az országot. Az euró melletti elköteleződés ezt a pályát jelöli
ki. Ezen túl Európa perifériája létezik csak.
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