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 Dr. Szalay Péter (Fidesz) dr. Braun Mártonnak (Fidesz) 
Dr. Braun Márton távozása után dr. Szalay Péter (Fidesz) dr. Hörcsik 
Richárdnak (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig Ékes Józsefnek (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz) távozása után Lipők Sándornak (Fidesz) 
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Bebes István (Fidesz) távozása után Tessely Zoltánnak (Fidesz) 
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Hozzászólók  
Mads Sandau-Jensen, a Dán Királyság nagykövete 
Győri Enikő európai uniós ügyekért felelős államtitkár (Külügyminisztérium) 
Gyöngyösi Márton képviselő (Jobbik) 
Harangozó Gábor képviselő (MSZP) 
Kisgergely Kornél főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését megnyitom. 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízásokat jelentek be: 
Hörcsik Richárd képviseli Ivanics Ferencet; Gyopáros Alpár képviseli Firtl Mátyás alelnök 
urat; Káli Sándor képviseli Botka László képviselő urat és Braun Márton képviseli Szalay 
Péter képviselő urat. 

A második teendőnk a napirendi pontok elfogadása. A mai napra, ahogy a tegnapi 
ülésünkön jeleztem, négy napirendi pontot terveztünk. Az első: Mads Sandau-Jensen, a Dán 
Királyság nagykövetének tájékoztatója a dán EU-elnökség programjáról és prioritásairól. A 
második napirendi pont: Magyarország európai uniós csatlakozásának eredményeit és a 
csatlakozás hátrányait feltáró eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati 
javaslat. A harmadik: Magyarországnak az euróválság megoldásában való részvételéről szóló 
országgyűlési határozati javaslat. A negyedik: a cukorgyárak privatizációjáról készített 
jelentés általános vitára bocsátása.  

Azt az információt kaptuk, hogy az Országgyűlés házbizottsága itt két bizottságot 
jelölt ki, az egyik a mi bizottságunk, a másik pedig a Mezőgazdasági bizottság. Nem jutott 
még el hozzánk a Mezőgazdasági bizottság által benyújtott határozati javaslat. Valószínűleg 
február 22-én kerül benyújtásra, és bizottságunk ezután fogja ezt megtárgyalni. Így két ülés 
helyett gyakorlatilag csak egy ülést kell tartanunk, vagyis javaslom, hogy ezt a 4. napirendi 
pontot most vegyük le a napirendről, és majd 27-én, hétfőn vagy 28-án, kedden fogjuk 
megtárgyalni. A Mezőgazdasági bizottság akkorra remélhetőleg valóban elkészíti a határozati 
javaslatot, és akkor véleményem szerint együtt tárgyaljuk nemcsak a határozati javaslatot, 
hanem magát a jelentést is meg tudjuk tárgyalni.  

Ehelyett viszont javaslom, hogy módosító javaslatokról szavazzunk, vagyis a tegnap 
tárgyalni kezdett, a gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról 
és kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról szóló 
országgyűlési határozati javaslathoz beérkezett módosító javaslatokról szavazzunk. Tehát ez 
az előterjesztésem.  

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek véleménye, megjegyzése. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.  

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontokat? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangúlag szavazott a bizottság. Köszönöm szépen.  

Mielőtt rátérnénk az első napirendi pontunkra, előre jelzem képviselőtársaimnak, hogy 
az Országgyűlés plenáris ülésén a napirendi előtti felszólalások után, várhatóan 9 óra 40 és 9 
óra 50 között kerül sor a részletes vitákra bocsátásokról történő szavazásokra, tehát előtte pár 
perccel meg fogom szakítani az ülést. Átfáradunk a plenáris ülésre, szavazunk, és szavazás 
után pedig folytatjuk a tárgyalást. Tisztelettel kérem képviselőtársaim és a nagykövet úr 
megértését is! 

Mads Sandau-Jensen, a Dán Királyság nagykövetének tájékoztatója a dán EU-
elnökség programjáról és prioritásairól 

Az első napirendi pontunk: Mads Sandau-Jensen, a Dán Királyság nagykövetének 
tájékoztatója a dán EU-elnökség programjáról és prioritásairól. (A napirendi pont tárgyalása 
folyamatos angol-magyar szinkrontolmácsolás mellett zajlik.) 
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Köszöntöm a nagykövet urat. Örömünkre szolgál, hogy megtartja előadását a dán 
elnökségről. Szeretném felkérni, hogy adja elő a mondandóját öt-tíz percben. Utána majd vitát 
nyitunk róla, és szeretnénk majd összegyűjteni a kérdéseket. Szeretném elmondani a 
bizottsági tagok számára, hogy előzetesen elküldtük a kérdéseket őexcellenciájának, és az első 
körben a nagykövet úr majd ezekre a kérdésekre fog reagálni. Utána természetesen szóban is 
lehet kérdéseket feltenni. Nagykövet úr, öné a szó. Kérem, tartsa meg az előadását! 

Mads Sandau-Jensen tájékoztatója 
MADS SANDAU-JENSEN, a Dán Királyság nagykövete: Tisztelt Elnök Úr! Nagyon 

szépen köszönöm. Tisztelt Parlamenti Képviselők! Hölgyeim és Uraim! Ahogy Dánia átvette 
az elnökséget, az adósságválság és a gazdasági helyzet továbbra is óriási kihívás Európa 
számára. Nem is kell mondani, hogy Európa pénzügyi válsága borzasztóan nehéz kereteket 
szab az elnökségünk számára. Éppen ezért a dán kormány egy reális és pragmatikus 
megközelítésmódot foglalt el az elnökség irányában, az adósságválság nagymértékben 
befolyásolta napirendünket. Természetesen mindent megteszünk, ami tőlünk telik. 

A dán elnökségnek alapvető feladata az, hogy hídként szolgáljon azon országok 
között, amelyek az eurózónán belül, illetve azon kívül vannak. Dániában lehet, hogy nincs 
euró, de ugyanúgy aggaszt bennünket az eurózóna válságának mélysége, mint az eurózóna 
tagjait. Ezzel kapcsolatban borzasztó fontos hangsúlyozni azt, hogy az Európai Unió a 27 
ország uniója és nem egy olyan unió, amely két klubból állna. Az Európai Unió egy család. 

A dán elnökség alapvető és általános célja az, hogy segítse azokat az erőfeszítéseket, 
amelyek arra irányulnak, hogy Európa kikerüljön a gazdasági válságból és a hitelességi 
válságból. Vissza kell állítanunk az európai együttműködésbe vetett hitet. Ugyanakkor 
azonban a legszkeptikusabb hangok spekulálnak, hogy nemcsak az euró fog megbukni, hanem 
az egész európai felállás. Szeretnénk bemutatni azt, hogy Európa hajlandó és képes is hosszú 
távú válaszokat adni, amelyek lehetővé teszik Európa számára, hogy továbbra is globális 
gazdasági erő maradjon. (Dr. Vejkey Imre és Ivanics Ferenc megérkeznek a bizottság ülésére.) 

A dán kormány nagymértékben támogatja az együttműködést az Európai Unión belül, 
azért, mert csak így tudjuk továbbra is elérni Európában a prosperitást, és így tudunk csak 
azokkal a kihívásokkal foglalkozni, amelyek túllépnek az egyéni tagállamok érdekein. Azzal, 
hogy egy olyan napirendet alkottunk meg, amelyik konkrét eredményekre összpontosít 
Európa számára, a dán elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy rámutasson arra, 
hogy az Európai Unió készen áll arra, hogy meghozzon minden szükséges döntést annak 
érdekében, hogy túllépjen a válságon, és ezzel rámutasson arra, hogy az európai 
együttműködésnek van értéke és szükséges is, és ezt az európai állampolgároknak mutassa be.  

Éppen ezért négy prioritást határoztunk meg az elnökség számára: egy felelősségteljes 
Európa, egy dinamikus Európa, egy környezetbarát Európa és egy biztonságos Európa. A 
négy célkitűzés mögött húzódó filozófiánk az, hogy a hosszú távú adósságcsökkentést a 
tagállamokban csak akkor tudjuk reálisan elérni, hogyha nagyobb növekedési rátát érünk el. 
Európa nem tudja az adósságcsomagját csökkenteni azzal, hogy a költségvetéseket csökkenti 
és az adókat növeli. Ösztönözni kell a növekedést, ugyanakkor meg kell húzni az övet. Ennek 
érdekében, hogy ezt a nagyon is érzékeny mérleget elérhessük, többet kell elérnünk kevesebb 
eszközzel, jobban ki kell szorítanunk az értékeket minden egyes euróból, és az Európai 
Uniónak van lehetősége a hibajavításokra. 

Továbbá az Európai Uniónak szüksége van arra, hogy konkrétabb eredményeket érjen 
el azzal, hogy a közösségi módszert alkalmazza. Hozzáadott értéket kell termelnie a 
körülbelül 500 millió európai uniós állampolgárnak annak érdekében, hogy az Európai Unió 
továbbléphessen, és végül is elérje a közvéleménynek a bizalmát, amire nagyon is szükség 
van. 

Néhány szót szólnék arra, hogy hogyan szeretnénk elérni a konkrét eredményeket a 
gyakorlatban a négy prioritás mentén. Elsősorban szükségünk van arra, hogy Európa 
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gazdaságilag felelősségteljesebb legyen. Ez arra utal, hogy politikai hajlandóságot kell 
mutatni afelé, hogy megvalósítsuk az új gazdasági kormányzás szabályait. Ezek az új 
szabályok először a dán elnökség alatt kerülnek megvalósításra, az első teljes európai 
szemeszter alatt. Többek között ez magában foglal jobb monitorozási eljárásokat az európai 
uniós tagállamok gazdaságaival, strukturális reformokat, megerősödött költségvetési 
fegyelmet és erősebb szabályozást a pénzügyi szektorban. A többéves pénzügyi keretekről 
szóló tárgyaláson olyan politikai területekről is szó lesz, amelyek a hétéves európai uniós 
költségvetést célozzák, például a mezőgazdasági politikát, a kutatás-fejlesztési programot.  

Dánia támogatja a csökkentett mezőgazdasági költekezést az Európai Unión belül, 
különösen a közvetlen gazdálkodói támogatást. A csökkentett költségvetést úgy kell elkölteni, 
hogy támogassa az innovációt, javítsa a környezetet és csökkentse a klímaváltozást. Dánia 
abban az irányban dolgozik, hogy az európai közös mezőgazdasági politika továbbra is 
piacorientált legyen. A közös mezőgazdasági politikán túl a kohéziós politika a legnagyobb 
kiadás az európai költségvetésben. A Bizottság éppen ezért azt javasolta, hogy 336 milliárd 
eurót használjanak fel ezen a területen 2014 és 2020 között. 

A jövőbeni kohéziós politikáról szóló tárgyalások egy nagyon fontos és nagyon nagy 
feladat a dán elnökség számára. Nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy előrehaladjunk 
itt, de nem reális elvárni azt, hogy a tárgyalásokat a mi elnökségünk alatt le tudjuk zárni. A 
dán elnökség számára nagyon fontos, hogy az új európai uniós költségvetési csatornák a 
növekedés felé hassanak, például a kutatást, az oktatás és az új technológiát erősítsék. 
Röviden: szeretnénk egy olyan európai uniós költségvetést, amely a jövőről szól. 

Másodsorban a dán elnökség szeretné támogatni a dinamikus Európát, egy olyat, 
amely segít a hosszú távú növekedés ösztönzésében és a munkahelyek létrehozásában egész 
Európában. Többek között szeretnénk támogatni az egységes piac további fejlesztését. 2012 
jelzi az egységes piac 20. évfordulóját, és ez lett az Európai Unió történelmében az egyik 
legnagyobb eredmény.  

De még mindig óriási, fel nem használt potenciális lehetőség van az egységes piacban, 
ami segíthet a közös cselekvésünkben, hogy visszafordítsuk a dolgokat, és tovább erősítsük a 
határon átnyúló együttműködést és interakciót Európában.  

Az Európai Bizottság 12 konkrét utat mutatott be, hogy hogyan lehetne Európában a 
vállalkozói klímát növelni, javítani. Ezek között található a kis- és középvállalatok 
adminisztratív terheinek csökkentése, nagyobb biztonság a fogyasztók számára és 
alacsonyabb roamingdíjak azok számára, akik külföldön használják mobiltelefonjukat. Az 
egységes piac további fejlesztése részeként az európai uniós szabványokat a lehető 
leggyorsabban be kell vezetni.  

A digitális egységes piac is hozzájárul Európa növekedéséhez, például a határon 
átnyúló internetes tranzakciók által. A kezdeményezések száma biztosítja azt, hogy 
megerősödik majd a fogyasztóink bizalma, és a digitális, innovációs és fejlesztési 
körülmények keretei javulnak.  

Egy felmérés rámutatott arra, hogy egy teljes mértékben működőképes digitális 
egységes piac 2020-ra óriási potenciális lehetőséget biztosít a növekedés számára. Az Európai 
Unióban a GDP-növekedés akár a 4 százalékot is elérheti.  

Harmadsorban a dán elnökség szeretné a zöld-Európát támogatni, méghozzá azzal, 
hogy hangsúlyozza az európai gazdaságok további zöldesítését és a zöldnövekedés 
támogatását. Nem elég, hogyha a további növekedés alapjait megteremtjük, hogyha nem 
tudjuk biztosítani azt, hogy ez hosszú távon fenntartható. Teljes mértékben tudjuk, hogy egyes 
tagállamok ezt úgy tekintik, mint egy nagyon egzotikus és nem egészen dán aggodalom, ami 
valójában csak több terhet ró az iparra egy olyan időszakban, amikor Európa válságot él át.  

Hallottunk panaszokat, hogy egy kicsit túlságosan gazdag dolog egy hosszú távú 
zöldgazdaságba való átmenetre összepontosítani akkor, amikor Európa jelenleg egy 
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potenciálisan romboló adósságválság közepén találja magát. De úgy az üzletben, mint a 
sportban vannak olyan idők, amikor a védelem nem igazán opció, hogyha az ember meg 
akarja védeni a pozícióit és pozitív eredményeket szeretne elérni.  

Az elmúlt években egy elég ambiciózus energia- és klímapolitikát alakítottunk ki az 
Európai Unión belül, ami arra utal, hogy az Európai Unió globális, vezető szerepet szeretne 
játszani. De hogy ha szeretnénk megőrizni a magas életszínvonalunkat hosszú távon, akkor 
mindenképpen emlékezni kell arra, hogy az ökokihívások mind kapcsolódnak egymáshoz, és 
éppen ezért a politikánkban a zöldmentalitást mindenképp meg kell tartani. A kockázat az, 
hogy a tudásintenzív munkahelyek és a high-tech kutatási képességek ki fognak kerülni, ki 
fognak költözni Európából, és más területre költöznek, hogyha nem növeljük a közös 
beruházásokat a zöldtechnológiába, a megújítható energiába és az energiahatékonyságba. 

A 22 millió munkanélküli európai számára új lehetőségeket lehet ezzel biztosítani. A 
dán elnökség keményen dolgozik majd a zöldnapirend támogatása érdekében, de szükségtelen 
elmondani azt, hogy mindezt egy konszenzuskereső és -befogadó alapon tesszük.  

Negyedsorban a dán elnökség támogatja a biztonságos Európa kialakítását, úgy belső, 
mint külső biztonságról van szó. 2011-ben számos zavargást láttunk a Közel-Keleten és 
Észak-Afrikában. Ennek közvetlen következménye volt, hogy a schengeni rendszer nyomás 
alá került. Az arab tavasz első hónapjai alatt sok ezer észak-afrikai indult Európa felé a 
védelem érdekében. Ez hangsúlyozza azt, hogy mindenképpen véglegesíteni kell az Európai 
Unió közös menekültügyi rendszerét annak érdekében, hogy megfelelő fogadtatást tudjunk 
biztosítani egész Európában. A dán elnökség éppen ezért egy jól működő európai 
menekültügyi rendszer irányába és egy erősebb schengeni együttműködés irányába fog 
dolgozni. 

Érdemes megemlíteni, hogy az Európai Unió egész történelme során a bővítés mindig 
is jelentős eszköz volt a béke, a stabilitás és a prosperitás terjesztésében egész Európában, de 
amikor úgy döntünk, hogy új tagállamokat veszünk fel, nagyon fontos az, hogy az Európai 
Unióba belépő országok készen álljanak arra, hogy a tagsággal járó kötelezettségeket 
vállalják.  

De a biztonságos Európa azt is jelenti, hogy támogatjuk az Európai Unió erősebb 
hangját a globális ügyekben. A dán elnökség éppen ezért segíti az Európai Külügyi Szolgálat 
főképviselő asszonyát minden eszközzel. Csak egy hanggal szabad beszélnünk, ugyanis csak 
így tud Európa más nemzetekkel megfelelő kapcsolatokat és előrelátható kapcsolatokat 
kialakítani. Továbbá nagyon fontos cél az is, hogy megerősítsük az Európai Unió 
együttműködését a stratégiai partnereivel, és hogy támogassuk a szomszédos országok 
reformtörekvéseit.  

Éppen ezért valószínűleg nagyon sűrű hónapok következnek a dán elnökség alatt, és 
mindenképpen szeretnénk rámutatni arra, hogy a feladatot úgy szeretnénk ellátni, hogy 
tisztességes brókerek vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Most megnyitnám a vitát. Csak 

megemlíteném, hogy 9 óra 40 perckor meg kell szakítanom az ülést a szavazás érdekében, a 
plenáris ülésen történő három szavazás miatt, és utána pedig folytatjuk az ülésünket. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 
Tisztelt Képviselőtársaim! A vitát tehát megnyitom. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 

kíván szólni. (Jelzésre.) Lipők Sándor képviselő úr; Vejkey képviselő úr; Gyopáros Alpár, 
majd Balczó képviselő úr.  

Akkor a következőképpen fogunk eljárni, most megváltoztatjuk a szokásos eljárást. 
Tehát nem gyűjtjük össze a kérdéseket, hanem az elhangzott kérdések után kérem majd a 
nagykövet urat, hogy válaszoljon a kérdésekre. Jelzem ismételten: ha jelzést kapok, akkor 
megszakítjuk az ülést. A szavazás után visszajövünk, és folytatjuk az ülést. 
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Tehát az első képviselő Lipők Sándor. Tessék parancsolni! 
 
LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Nagykövet 

Úr! Mint az expozéjában megfogalmazta, válság és gazdasági helyzet nehezedik Európára, 
így a dán elnökség idején éli Európa a történelmének talán a legnagyobb kihívását.  

Mint tudjuk, a két utolsó tanácsülésen jó néhány fontos döntés született az euró 
helyzetének stabilitása érdekében. Most, az elnökség első periódusában hogyan látják ezt a 
kérdést? Milyen lehetőségekre, segítségnyújtásra van lehetőség a mihamarabbi előrelépés 
tekintetében, a nehéz helyzet megoldására? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagykövet úr! 
 
MADS SANDAU-JENSEN, a Dán Királyság nagykövete: Nagyon szépen köszönöm. 

Az elnökség célja az, hogy a decemberi Európai Tanács által adott mandátumot teljesítse, 
vagyis azt, hogy előrehaladjon azzal a munkával, amelynek a célja az, hogy alapokat 
hozzanak létre a tárgyalások végső fázisához, amelyet 2012 júniusában az Európai Tanácsban 
meg lehet vitatni.  

A dán elnökség éppen ezért megpróbál egy szilárd alapot létrehozni az MMF, vagyis a 
sok éves pénzügyi keretek lényeges vitájához a 2012. júniusi tanácsüléshez. Nem reális, hogy 
a dán elnökség alatt ezt a tárgyalást befejezzük, de a párbeszédet mindenképpen megpróbáljuk 
előrevinni. 

Sok mindent tettünk az elmúlt évek során az euró stabilizálására. Ez a hatos csomag 
megerősíti a stabilitást, a növekedési paktum növeli a makroökonómiai felülvizsgálatot, és 
teljes mértékben megerősíti az európai uniós rendszert.  

Januárban az Európai Tanács informális ülésén 25 tagállam megállapodott a fiskális 
paktumban, amely hozzájárul az adóügyi fegyelemhez és a pénzügyi stabilitáshoz. A 
reformok kihatnak az elkövetkező évekre, ugyanakkor azonban a növekedést kell 
támogatnunk. Az Európa Tanács nyilatkozata nagyon pozitív ezzel kapcsolatban, ennek 
megfelelően a dán elnökség a növekedésre és a foglalkoztatásra fog összpontosítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A következő hozzászóló Vejkey Imre. 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Nagykövet Úr! 

Amint tudja, a magyar elnökség komoly erőfeszítéseket tett az EU-bővítés kérdésének 
területén. Elkötelezetten támogattuk például Horvátországot a csatlakozási folyamat során. Ön 
miképpen látja az EU bővítésének kérdését jelenleg, külön kiemelve Törökország és Szerbia 
kérdését? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
MADS SANDAU-JENSEN, a Dán Királyság nagykövete: Köszönöm szépen. Egy 

felelősségteljes bővítési politika nagyon erős eszköz ahhoz, hogy megerősítsék a 
szabadságjogokat, a demokráciát és a gazdasági fejlődést a jelölt országokban. A Bizottság 
bővítési csomagja kereteket szab az elnökségünk számára, és megerősíti az érdemi 
megközelítést minden olyan ország számára, amelyeket Dánia támogat.  

Továbbá egyetértünk azzal, hogy szükséges fontos kérdésekkel foglalkozni, mint 
például a jogállamiság megerősítése és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, már a 
tárgyalások elején. Az elnökség megvizsgálja a lehetőséget a Törökországgal kapcsolatos 
tárgyalásokra, és ha lesz rá lehetőség, azonnal megragadjuk azt. De úgy látjuk, hogy 
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pillanatnyilag a helyzet nem annyira optimista, de mindenesetre támogatjuk a Bizottság 
pozitív napirendjét ezen a területen, és ezzel kapcsolatban nem fogjuk szem elől téveszteni 
Törökország és az Európai Unió közös érdekeit a tekintetben, hogy megerősítsük az 
egymással való kapcsolatainkat.  

Dánia reméli, hogy megnyithatjuk a tárgyalásokat Montenegróval is. Belgrádnak csak 
nagyon kis lehetősége van arra, hogy teljesítsen, és Dánia még mindig reméli azt, hogy előre 
lehet lépni, hogy Szerbia is jelöltországi státust kaphasson júniusban. Ez megint csak attól 
függ, hogy a Bizottság is pozitívan értékeli-e ezt. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, nagykövet úr. Engedjen meg egy rövid kérdést!  
Napjaink egyik legaktuálisabb kérdése az EU következő pénzügyi keretperspektívája. 

Jelenleg Magyarországon a helyzet úgy áll, hogy Magyarország meglehet, hogy az 
elkövetkezendő időszak egyik vesztese lesz. Természetesen mi elfogadjuk, hogy a következő 
költségvetésnek segíteni kell a pénzügyi konszolidációt, azonban nem tudjuk elfogadni, hogy 
a kohéziós politika és a közös agrárpolitika forrásai egyidejűleg radikálisan kerüljenek 
csökkentésre. Ez számunkra egy kulcskérdés. 

Én arra kérem a nagykövet urat, hogy nagyon röviden szóljon, hogy mi a dán 
elnökségnek az MFF-fel kapcsolatos véleménye, különös tekintettel Magyarország helyzetére. 

 
MADS SANDAU-JENSEN, a Dán Királyság nagykövete: Köszönöm szépen. Először 

is szeretném hangsúlyozni, hogy teljesen tudatában vagyunk annak, hogy Magyarország 
milyen különleges helyzetben van, hiszen a külügyminiszter úr ezt a kérdést részletesen 
elmagyarázta nekünk. Tudjuk, hogy ez a kérdés nagyon súlyos kérdés Magyarország számára.  

A Tanácsban nemrégiben lezajlott vita rámutat arra, hogy számos delegáció 
hangsúlyozta azt, hogy az MFF-nek tükröznie kell a jelenlegi gazdasági válságot, ugyanakkor 
azonban más delegációk hangsúlyozták annak jelentőségét, hogy biztosítsuk a megfelelő 
finanszírozást az európai uniós közös politikák terén.  

Számos tagállam, köztük Magyarország jelezte a kohéziós politika vagy a 
mezőgazdasági politika prioritását, más delegációk a költségvetés modernizálását 
hangsúlyozzák, a kutatás-fejlesztést és a zöld napirendet. Nagyon nehéz megtalálni a közös 
alapokat, de a dán elnökség nagyon profi módon szeretne és tisztességes brókerként szeretne 
dolgozni, hogy a tárgyalások előrehaladjanak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Balczó képviselő úrnak. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Nagykövet Úr! A 

magyar parlament tegnap és ma tárgyalja a költségvetési paktum kérdését, hogy az 
Országgyűlés felhatalmazást adjon a miniszterelnöknek arra, hogy ezt március 1-jén, 2-án 
aláírja. Amint tudjuk, ez a paktum nem váltott ki egyöntetű támogatást, előbb az Egyesült 
Királyság jelezte, hogy nem kíván részese lenni, majd Csehország is csatlakozott ehhez. 

Két kérdésem van. Egyes országokban jelezték, hogy a kérdés olyan súlyú, hogy 
népszavazással kívánnak erről dönteni. A dán elnökségnek van-e álláspontja, véleménye ezzel 
kapcsolatban, hogy egyes országok úgy gondolják, hogy ilyen erős felhatalmazásra van 
szükség? A másik egy még konkrétabb kérdés: Dánia mint nem euróövezeti ország kikerül 
jelenleg még bizonyos lényeges pontok hatálya alól. Ennek ellenére vannak-e olyan politikai 
pártok Dániában, amelyek jelezték volna, hogy erről a szerződésről népszavazással kellene 
dönteni? 

 
ELNÖK: Nagykövet úr! 
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MADS SANDAU-JENSEN, a Dán Királyság nagykövete: Nagyon szépen köszönöm. 

Igen, rengeteg vita volt és van még erről az új finanszírozási, pénzügyi paktumról, és van 
erről vita Dániában, hogy szükséges-e erről népszavazás vagy sem. A kormányok és a jogi 
szakértők véleménye, hogy nem szükséges a népszavazás, és mint ahogy ön is tudja, mi 
belépünk ebbe a paktumba. De nagy kérdés ez nálunk is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszát. Az utolsó kérdésre megadom a szót Gyopáros 

képviselő úrnak. Tessék parancsolni! 
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Nagykövet Úr! Csak 

nagyon gyorsan, valóban, az idő előrehaladtával. Az elmúlt években több természeti, ipari 
katasztrófa történt Európában, így Magyarországon is alig több, mint egy évvel ezelőtt az 
ország történetének legnagyobb ipari katasztrófája történt Kolontáron, ez a bizonyos 
vörösiszap-katasztrófa. Egyes jelzések szerint ez a számos katasztrófa rámutat arra, hogy a 
közösségi szabályozásnak igenis van igénye Európában a katasztrófavédelem területén, és úgy 
tudjuk, hogy a dán elnökség ambiciózus terveket fogalmazott meg a katasztrófavédelemmel 
kapcsolatban. Lehetne erről néhány részletet hallani? 

 
ELNÖK: Nagykövet úr, öné a szó! 
 
MADS SANDAU-JENSEN, a Dán Királyság nagykövete: Mint ahogy önök is tudják, 

a Bizottság javaslattal állt elő egy tanácsi döntés keretében, hogy katasztrófavédelmi 
mechanizmus jöjjön létre. Ez tavaly december 20-án történt.  

A lisszaboni szerződésre gondolva a katasztrófavédelem területén az Európai Uniónak 
bátorítani kell az együttműködést, a tagállamok közötti együttműködést annak érdekében, 
hogy a természeti és az ember által előidézett katasztrófákkal szemben védekezzen. A dán 
elnökség megnyitotta a tárgyalásokat a Bizottság javaslatáról, és a célja az, hogy minél 
messzebb vigye ezeket. A javaslat szerint az Európai Parlamenttel együttes döntés fog erről 
születni. (Bebes István, Nógrádi Zoltán és dr. Vejkey Imre távoznak a bizottság üléséről.) 

A Bizottság javaslatának legfőbb célja az, hogy minél jobb legyen a kockázatfelmérés 
és a tervezés, hogy jobban előre lehessen látni, jobban lehessen segíteni, a minőségben 
lehessen segíteni, és a költséghatékonyságot lehessen növelni.  

A dán elnökség több más tagállammal együtt megállapodik egy ambiciózus és 
megerősített együttműködésben a katasztrófavédelem területén. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Pillanatnyilag senki nem akar már további 

kérdéseket feltenni. Szeretném megköszönni a nagykövet úr jelenlétét. Nagyon sikeres dán 
elnökséget kívánunk, mint ahogy nekünk is az volt, pontosan egy évvel ezelőtt. Nem ez az 
utolsó alkalom, hogy itt jár a bizottságunknál. Nagyon várjuk majd az elnökségük második 
feléről szóló beszámolóját is. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Viszontlátásra! (Dr. Braun 
Márton távozik a bizottság üléséről.) 

Tíz órára, kérem, jöjjenek vissza! Köszönöm szépen, megszakítom az ülést. 
 

(Szünet: 9.41 - 10.08) 

Magyarország európai uniós csatlakozásának eredményeit és a csatlakozás 
hátrányait feltáró eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat  

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk ülésünket. Vártam, hogy 
határozatképes legyen a bizottságunk. Tehát az eseti megbízásokat ismételten felfrissítve 
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jelentem be, hogy Hörcsik Richárd képviseli Szalay Pétert, Tessely Zoltán Bebes Istvánt, Káli 
Sándor Botka Lászlót, Lipők Sándor Nógrádi Zoltánt, Mengyi Roland Ughy Attilát, Ékes 
József Vejkey Imrét és Gyopáros Alpár Firtl Mátyás alelnök urat. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a megértésüket, és most a szünet után a 2. 
napirendi pontra térünk rá: Magyarország európai uniós csatlakozásának eredményeit és a 
csatlakozás hátrányait feltáró eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati 
javaslat, amit H/5687. szám alatt kaptak kézhez képviselőtársaim. Balczó Zoltán, Gyöngyösi 
Márton, Hegedűs Tamás, Vona Gábor jobbikos képviselőknek az indítványa. 

Köszöntöm Gyöngyösi Mártont mint a napirendi pont előadóját, aki egyébként a 
Külügyi bizottság tisztelt alelnöke. 

Nos, itt a tárgysorozatba-vételről kell döntenünk. Megadom a szót az 
előterjesztőnek… (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

Balczó Zoltán előterjesztése 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm. Elnézést kérek! Ketten 

vagyunk előterjesztők, tehát megosztva szeretnénk szólni, elsőként én, aztán Gyöngyösi 
Márton, különös tekintettel arra, hogy nekem el kell mennem, tehát lehet, hogy ha a vita 
tovább tart, akkor esetleg az előterjesztők nevében Gyöngyösi Márton válaszol. Csak röviden 
szólunk, de ketten megosztva szeretnénk élni az előterjesztési lehetőséggel. 

 
ELNÖK: Természetesen. Akkor megadom a szót a képviselő uraknak. Tessék 

parancsolni! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Nem akarok részleteiben szólni arról, hogy ennek az általunk létrehozandó eseti bizottságnak 
mi lenne a pontos feladata, hiszen különösen azok, akik kettős szavazattal bírnak, nyilván 
ezen felelősség alapján is részletesen tanulmányozták. 

Mégis annyit hadd mondjak el, hogy a kérdés csak részben gazdasági jellegű, de abból 
indulunk ki, hogy azok az egyenlegek, amik abból származnak, hogy pénzügyileg elmondjuk, 
hogy milyen kötelezettségeket fizettünk be, milyen adórészekből, vámból adtunk át, mennyi 
lett a bejött támogatás, különböző alapokból, ez ennek a komplex kérdésnek csak egy szűk 
részét képezi, hiszen a gazdasági területen azt is meg kell néznünk, hogy például a vámunió 
kapcsán, hogy egy példát mondjak, milyen bevételektől estünk el. De ez az eseti bizottság 
azzal is foglalkozna, hogy hogyan valósult meg a munkavállalás mindkét irányban, a szabad 
munkavállalás mennyiben volt hasznos Magyarországnak, és mennyiben jöttek hozzá külföldi 
munkavállalók. Nyilvánvalóan egy nagyon lényeges kérdéssé alakult ma, hogy az 
önrendelkezést milyen módon befolyásolta ez a tagság, ez az elmúlt egy-két hónapban 
világossá vált, hogy mennyire fontos. És persze azt is meg kéne nézni, hogy vajon az elérhető 
támogatásokat mennyiben tudtuk kihasználni. 

Egy ilyen komplex egyenleg eddig nem készült. Ha megkérdezik, hogy és miért van 
erre szükség. Kíváncsiságból? Nem, két szempontból is fontosnak tartjuk. Az egyik az, hogy a 
felmérések, az Eurobarométer felmérései azt mutatják, hogy a magyar lakosság a 27 tagország 
közül azok közé tartozik, amelyekben, hogy szépen fogalmazzak, elég erőteljes arányban van 
jelen az euroszkepticizmus. Azoknak a száma, akik egyértelműen azt mondják, hogy jó dolog 
az ország uniós tagsága, ez változó, olyan 35-40 százalék körül mozog. Tehát jó lenne látni, 
hogy emögött valamiféle szubjektív benyomások vannak-e, és ezek mennyire 
megalapozottak. Ez az egyik. 

A másik az, hogy szembe kell nézni azzal, hogy az európai válság, az euróövezet 
válsága olyan helyzetet teremthet a következő években, és talán mégiscsak jobb, ha nem a 
saját szavaimat mondom, hanem Orbán Viktor miniszterelnök úr február 7-ei beszédéből 
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idézek, hogy már nem tartoznak a politikai sci-fi világába a közös valuta bedőléséről, az 
Európai Unió megroppanásáról vagy széteséséről szóló találgatások. 

Meggyőződésünk, hogy egy ilyen helyzetben a magyar Országgyűlésnek feladata az, 
hogy megpróbálja a lehető legobjektívebb módon, de komplex módon megnézni, hogy a 
taggá válásunk óta mik ennek a tagságnak az előnyei és mik a hátrányai. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Gyöngyösi alelnök urat, kíván-e reagálni. 

(Jelzésre.) Tessék parancsolni! 

Gyöngyösi Márton előterjesztése 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik) előterjesztő: Elnök Úr! Köszönöm a szót és a 
lehetőséget, hogy előterjesztőként itt lehetek.  

Sok képviselőtársamnak nagyon furcsa lehet ennek az előterjesztésnek a beterjesztése, 
és valóban, én is úgy gondolom, hogy ezt a határozati javaslatot az abszurditás szülte, hiszen 
magát az európai csatlakozási folyamatot is, meg magát az európai uniós csatlakozást is 
nagyon tisztázatlan körülmények övezték. Mindannyian emlékszünk még arra, hogy 2003-ban 
milyen kampánnyal döntött a magyarság többsége végül is, de hogy milyen kampány előzte 
meg a szavazást. Ez a kampány lett volna egy alkalmas fórum arra, hogy ezekről a hatásokról, 
amikről ez a bizottság utólag kíván rendelkezni, ezt megtegye. Tehát a kampányban kellett 
volna felmérni azt, hogy Magyarországon az európai uniós csatlakozás pontosan milyen 
közvetlen és közvetett hatásokkal fog járni gazdasági, társadalmi, politikai szempontból. 

Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a kampány alatt a politikai elit bűnének 
tekinthető módon volt szó mákos gubáról, meg bécsi cukrászdáról, arról azonban nem, hogy 
ez milyen konkrét hatásokkal fog kihatni a magyar társadalomra. Elbagatellizálták a 
kampányt, és ilyen értelemben felfokozták a várakozásokat az európai uniós csatlakozással 
kapcsolatosan. Ezek a felfokozott várakozások vezettek ahhoz a jelenleg lesújtó 
végeredményhez, amit Balczó képviselőtársam felvázolt az előbb, a csalódottsághoz az 
Európai Unióban.  

Ezért gondoljuk azt, hogy itt az ideje, főleg most, hogy az Európai Uniónak már egy 
másik oldala is megmutatkozott az elmúlt hetekben-hónapokban, amennyiben a központosítás 
felé indult el, hogy újraértékeljük ezt az Európai Uniót, végre megvonjuk a mérlegét, és 
tisztán lássunk a tekintetben, hogy ez mennyiben volt pozitív - mert természetesen azt soha 
nem vitattuk, hogy pozitív hozadékai is vannak az európai uniós csatlakozásnak -, de nézzük 
meg azt, hogy milyen negatív következményei voltak.  

Ha jól tudom, az Európai ügyek bizottságának a napirendjén ma még két olyan 
napirendi pont van, amelyik nagyon jól rávilágít ennek az európai uniós csatlakozási 
folyamatnak a hátrányaira, sőt, katasztrofális mivoltára. Az egyik a cukoripari téma, a másik 
pedig az euróválság, amelyik természetesen Magyarországot is nagyon negatívan érinti.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy ennek tükrében különösen érdemben vitassuk meg ezt 
a határozati javaslatot, és eszerint kérem, hogy döntsenek róla. Köszönöm szépen a 
figyelmüket. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még az 

előterjesztők részéről mondanivaló. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs.  
Akkor a vitát megnyitom. Képviselőtársaim, tessék parancsolni! (Jelzésre.) Mengyi 

Roland! 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Előterjesztők! Csak egyetlen kérdésem lenne.  
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Olvastam az előterjesztést, és láttam, hogy a Jobbik szeretné elnökölni ezt az eseti 
bizottságot. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen tartalmi, illetve milyen politikai 
következményeket vár a bizottság munkájától? Mégis, hogyha állást foglal, ha megvonja a 
mérleget az eddigi európai uniós tagságunkról, ezt követően mit gondolnak, milyen irányba 
mozdulna el az európai uniós tagságunkkal kapcsolatos kérdés? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik) előterjesztő: Szerintem ne rohanjunk ennyire 

elébe! Tehát én nyolcadik éve azt várom, hogy a magyar politikai elit végre a saját 
felelősségének tudatában vitassa azokat a döntéseket, amelyeket meghoz.  

Tehát európai uniós tagok vagyunk már nyolcadik éve, és nem látunk tisztán ebben a 
kérdésben. Tehát én nem szeretnék elébe szaladni azzal, hogy már a következtetéseket is 
levonom. Mi természetesen, köztudomásúan, euroszkeptikus nézeteket vallunk, és azt kellő 
megalapozottsággal képviseljük. És természetesen azért tartjuk fontosnak ezt a bizottságot, 
hogy abban mi is elmondhassuk a magunk álláspontját.  

Várjuk a meggyőző érveket a mi érveinkkel szemben, és természetesen ha megvontuk 
a mérleget, mindannyian kellő nyitottsággal állunk ehhez a vitához, akkor a végén közösen 
fogjuk tudni meghozni ezt a döntést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balczó képviselő úré a szó! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik) előterjesztő: Nyilván nem akarom lebecsülni annak a 

súlyát, hogy egy eseti bizottságot melyik frakcióhoz tartozó képviselő vezet.  
Az azért elég sokszor előfordul, hogy a kezdeményező frakció képviselőjét szavazza 

meg az Országgyűlés a bizottság vezetésére, de nyilvánvalóan, ha megnézi a képviselő úr, a 
bizottság összetétele a szokásos módon fedi le azokat a mandátumarányokat, amelyek alapján 
nyilvánvalóan egy jelentésnél meghatározó módon van a kormányoldalnak többsége. 

Én nem hiszem, hogy a vörösiszap-katasztrófa körülményeit, okait vizsgáló bizottság 
esetében, amit Kepli Lajos jobbikos képviselő vezetett, ez valamilyen módon úgy vitte volna 
el ezt a vizsgálatot, amelyben valamiféle pártpolitikai preferencia érvényesült volna. 
Egyébként amikor most arról beszélünk, hogy ezt a kérdést vegyük napirendre, ezt a 
bizottságot állítsuk föl, nyilvánvalóan a támogatás adott esetben azt jelenti, hogy ha önök úgy 
gondolják, hogy a bizottság nagyon fontos, de önök azt mondják, hogy nem akceptálják azt, 
hogy ezt a beterjesztő képviselőcsoport képviselője elnökölje, akkor nyilván ezt egy módosító 
indítvánnyal önök meg tudják oldani. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ivanics képviselő úr! 
 
IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Előterjesztők! 

Magával az előterjesztés alapgondolatával egyetértenék, csak nem ezen az időtávon és nem 
ezzel a tartalommal. Gyakorlatilag, azt gondolom, hogy folyamatosan érdemes vizsgálni azt, 
hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal 
járhat. De magát az előterjesztést azért gondolom hibásnak, mert nem vizsgálható az európai 
uniós csatlakozás csak 2004-től, az előterjesztés pedig erre tesz javaslatot.  

A csatlakozási folyamat azt megelőzően egy tízéves, ha a legszűkebb részét nézem, 
akkor is egy tízéves folyamat volt. Ebbe a mérlegbe nyilván beleszámít az, hogy az 
előcsatlakozási alapok hogyan működtek, az azt megelőző alapokkal milyen segítség érkezett 
az országba. De ezenfelül még azt is mindenképpen vizsgálandónak vagy átgondolandónak 
tartom egy ilyen előterjesztés kapcsán, hogy hogyan és miképpen került sor arra, hogy 
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Magyarország az Európai Unió felé mozdult, miért gondoltuk mi ’88-89-ben azt, hogy az 
Európai Unióhoz kellene csatlakozni. Tehát ha 2004-től vizsgálódunk, akkor az egy rossz 
vizsgálat, mert részfolyamatot mutat meg. Alapvetően itt Magyarország sorsáról van szó, 
arról, hogy hogyan tartoztunk a keleti blokkhoz, és hogyan próbáltunk Európa nyugatabbik 
feléhez csatlakozni. Időközben aztán pont Magyarország részvételével a kelet-európai rész is 
felbomlott, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a ’89-es magyarországi folyamatok nagyon sok 
környező országban, a keleti blokk több országában indítottak el visszafordíthatatlan 
folyamatot - hála istennek. Most ilyen módon, csak a 2004-es csatlakozástól számított időszak 
nem vizsgálható. 

A másik fontos momentum az magához a csatlakozási folyamathoz kapcsolódik. Én 
azt gondolom, hogy bár lehet nyilvánvalóan részvizsgálatokat végezni, de akkor is azt 
gondolom, hogy mondjuk egy tervezési időszak közepén meglehetősen nehéz eredményeket 
felmutatni és hatásokat kimutatni. Amikor a hétéves tervezési időszakot és a plusz kétéves 
pénzügyi lezárási időszakot vizsgáljuk vagy nézzük, akkor annak lezárásaképpen mondhatjuk 
meg, hogy tulajdonképpen az a hétéves ciklus mennyire volt jó vagy mennyire nem. 
Nyilvánvalóan a következő hétéves ciklushoz érdemes átgondolni azt, hogy mennyire volt 
eredményes és mennyire nem, ilyen módon részvizsgálat hozható és átgondolandó. De én ezt 
most még egy kicsit korainak érzem. 

Magával a vizsgálati eredménnyel kapcsolatban azt gondolom egyébként, hogy nem 
járnánk… - hogyan mondjam, tehát az ember lelkének jót tenne, mert azok a hibák, amiket a 
szocialista kormányok elkövettek az elmúlt években, azok nyilván súlyosak és elég 
egyértelműek. (Káli Sándor: Nyilván!) Én meg is értem, hogy Káli Sándor nem bírja szó 
nélkül, ez teljesen természetes. (Káli Sándor: Persze, mert megunja az ember egy idő után.) 
Így van, de még viselje el egy darabig. Majd hogyha mi hatvan évi kormányzás után 
felmutatjuk az eredményeket, akkor szívesen halljuk, hogy mi történt. (Derültség.) De azt 
gondolom, hogy itt egy folyamat végén vagyunk. Nos tehát, visszatérve az előterjesztéshez, 
azt gondolom, hogy ez a része mindenképpen átgondolandó. 

A harmadik, amit mondani akartam ezzel kapcsolatban, az maga a külön bizottság. Én 
nem érzem, hogy itt, ebben az előterjesztésben olyan feladatokat szabnának a leendő 
bizottságnak, amelyet ne tudna elvégezni ez a bizottság. Tehát ezek alapján én nem 
gondolom, hogy külön albizottságot vagy eseti bizottságot kellene létrehozni, igazság szerint 
ez ennek a bizottságnak a keretein belül is megvalósulhat. 

Tehát mindezek alapján én azt gondolom, hogy ezt az előterjesztést most, jelen 
pillanatban nem biztos, hogy ide kellett hozni a bizottság elé. A gondolatiságával és sok 
mindennel egyetértek. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.)  
Tisztelt Alelnök Úr! Én úgy vélem, hogy… (Jelzésre:) Bocsánat, Balczó alelnök úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik) előterjesztő: Elnézést! Várjuk az elnök úr hozzászólását, 

mert már zárszóként akartunk reflektálni. De értékes hozzászólásától ne fosszon meg minket! 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, annál rövidebb lesz. Tehát én úgy hiszem, hogy 

most olyan szituációban vagyunk az Európai Unióval való kapcsolatban, hogy nem a múlttal 
kell foglalkoznunk, hanem a jelennel és a jövővel. 

A múlttal kapcsolatban: talán kevesen vannak itt a képviselőtársaim között, akik részt 
vettünk a 2004-es csatlakozásunkat megelőző kampányban, akkor ellenzékből, amit 
szocialista képviselők kezdeményeztek, akik bizottságunknak tagjai voltak. Tabajdi Csaba 
képviselőtársammal együttesen jártuk végig egy road-show-val az országot, hogy 
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Magyarország számára miért fontos az uniós csatlakozás. Már akkor többször jeleztük, hogy 
majdnem az Országgyűlés segített az akkori kormánynak, hogy kiigazítsa ezt a kampányt, 
mert nem volt elegendő a kormány részéről a tájékoztatás. Nos, ezt akkor ötpártiként vagy 
négypártiként, már nem emlékszem pontosan, együttesen végeztük el.  

De számunkra most nem ez a legfontosabb, hogy mérlegre tegyük akár ’90-től, akár 
2004-től, mert ez elsősorban nem egy országgyűlési bizottság feladata, ez egy 
kutatóintézetnek, ha úgy tetszik, feladata vagy a Magyar Tudományos Akadémiának, mert itt 
- magam is foglalkozom az Unió és Magyarország kapcsolatával - nagyon sok szakirodalom 
jelent meg, tehát ennek a feldolgozása embert próbáló, és bizony a képviselőknek nincs 
elegendő idejük arra, hogy valóban ezt a komoly jelentést letegyék az asztalra. 

Másrészt szerintem a jelennel kell foglalkozni, és én úgy vélem, hogy a parlament 
jelenlegi bizottsági struktúrája elegendő ahhoz, hogy az Európai Unióval kapcsolatos, akár 
politikai vagy gazdasági, más jellegű témákat megfelelően körüljárjunk, tárgyaljunk. 

Éppen ezért a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség nem támogatja ezt az előterjesztést. 
Jelenleg például itt van a pénzügyi paktum, amit három bizottság tárgyal. Tehát úgy érzem, 
hogy ez az Országgyűlés főbizottságaira tartozik, és számunkra elsősorban a politikai 
sodrában kell a dolgokat kezelnünk, amit egyébként a 2004. évi LIII. törvény, a mi bibliánk 
megfelelően szabályoz. Bizottságunknak kiemelt szerepe van, és ebben mi továbbra is 
szeretnénk annyi feladatot vállalni, amennyit el tudunk végezni. 

Tehát, tisztelt képviselőtársaim, részünkről tehát nem támogatjuk, holott, ahogy 
Ivanics képviselőtársam mondta, sok mindenben egyetértünk. Valóban, egyszer már meg kell 
vonni a mérleget. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy bármennyire is sok 
problémánk van az Unióval, mégis számunkra nemcsak a nyolc év, de az elmúlt 22 év, az 
Unióval való kapcsolatunk mérlege pozitív. Tehát bárki bármit mond, lehetnek olyan 
problémák, ami most is előjött a jelenlegi pénzügyi paktum tárgyalásánál, de úgy érzem, hogy 
ezt az utat Magyarországnak tovább kell folytatni. 

Köszönöm szépen, és akkor végszóra megadom a szót, parancsoljon! 

Balczó Zoltán összegzése 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, mert 

nyilvánvalóan az indokokat, hogy miért tartjuk fontosnak, a bevezetőben elmondtuk. 
Tudomásul kell vennünk az erre vonatkozó döntést. Azért néhány rövid reflexió.  

Ha Ivanics képviselő úr úgy gondolja, hogy az előcsatlakozási alapok időszakára és a 
felkészülésre is ki kell terjeszteni, nagy örömmel tesszük. Mi annak is örültünk volna, ha az 
államadósság keletkezését sem 2002-ig viszik csak vissza, tehát ebben megértő fülekre talált 
volna. 

A másik az, hogy úgy érzi, hogy ezt a valamikor meghozandó egyenleg igazán akkor 
lenne jó, amikor egy hétéves költségvetési ciklus lezárul. Ezzel arra biztat minket, hogy ezt a 
javaslatot, ha most elutasítják, akkor újból be fogjuk terjeszteni. 

Azzal, hogy adott esetben ez a bizottság alkalmas rá, akár egy albizottság, hogy ezzel 
foglalkozzon, ezzel mi teljes mértékben egyetértünk.  

És amikor arról van szó, hogy tudományos, meg kutatóintézetek: az eseti bizottság 
vagy egy olyan albizottság, amelyik egy komoly, komplex kérdést vizsgál, mindig úgy 
működik, és ez az alapja, hogy a bizottság közösen megtalálja azokat a szakértőket, akiknek 
megadja azt az irányt, ami alapján a szakértői anyagok elkészülnek, és ebből szakmai-
politikai következtetéseket von le. Tehát ennyit tudok hozzátenni ahhoz, hogy tudomásul véve 
a várható elutasítást, azért azt hiszem, hogy ezek az érvek esetleg a 7 éves ciklus lezárása után 
újólag végiggondolandók. Köszönöm, befejeztem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
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Gyöngyösi Márton összegzése 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Én is 

csak egy mondat erejéig elmondanám a saját zárszómat.  
Ivanics képviselőtársamnak mondom: természetesen mi is egyetértünk azzal, hogy ez 

nyilván egy olyan hosszú folyamat, amelyik kapcsán nemcsak számszerűsíthető tételek 
kerülnek bele a mérleg pozitív, illetve negatív serpenyőjébe. Tehát én értem azt, és ezt 
közgazdászként tudom, hogy van, amikor nincsenek számszerűsíthető okok-okozatok, de 
mégis valahogy azokat is az ember beépíti a döntéshozatalba.  

És ezeket a szentimentális dolgokat is, hogy mit jelent az, hogy Magyarországon 
lehullott a vasfüggöny, és csatlakozunk a Nyugathoz, meg lehet útlevél nélkül utazni, tehát 
ezeket nyilván figyelembe kell venni, és mérlegelni kell, hogy ez milyen súllyal esik latba a 
döntés során.  

De nagyon szeretnénk, és pont ezért tartottuk nagyon fontosnak ennek a határozati 
javaslatnak a benyújtását, hogy ez ne olyan típusú hitté, illetve dogmává merevedjen, mint 
ahogy azt az elnök úr a végén kifejtette. Tehát én nagyon örülnék, hogyha valaki engem meg 
tudna győzni erről, és nemcsak azt mondaná, hogy jó ez nekünk, jó lesz a jövőben, és pont. 

Én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy erről érdemi vita kezdődjön Magyarországon, 
és én lennék a legboldogabb, hogyha az Európai ügyek bizottsága maga foglalkozna ezzel, és 
nem kellene erre eseti bizottságot létrehozni. Nagyon szépen köszönöm. 

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát minden elhangzott. Szavazást rendelek el. Ki az, 

aki támogatja, hogy a H/5687. számon hozzánk érkezett országgyűlési határozati javaslatot 
tárgysorozatba vegye az Országgyűlés? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Az 
eredmény: elutasítva. Köszönjük szépen a fáradságot. (Gyöngyösi Márton: Köszönöm szépen. 
- Gyöngyösi Márton elhagyja a termet.) 

Magyarországnak az euróválság megoldásában való részvételéről szóló 
országgyűlési határozati javaslat (H/5214. szám) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a 3. napirendi ponttal. Köszöntöm az előterjesztőt, 
Harangozó képviselő urat. Magyarországnak az euróválság megoldásában való részvételéről 
szóló országgyűlési határozati javaslat, ami H/5214. számon érkezett. Itt is döntenünk kell a 
tárgysorozatba-vételéről. 

Az elnök felvezetője 
Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden szeretném elmondani, hiszen korábban érkezett ez 

a javaslat, ennek az előéletét. Mesterházy Attila frakcióvezető úr 2011. december 12-én 
előterjesztett határozati javaslata, miszerint: az Országgyűlés támogatja az euróövezet 
tagállamai pénzügyi stabilitásának megteremtésében való magyarországi részvételt, továbbá 
az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a kérdéssel kapcsolatos magyar álláspontot 2011. 
december 23-áig terjessze az Országgyűlés elé. A fenti kérdésben a javaslat indoklása is az 
Országgyűlés és a kormány közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Ez volt röviden 
az előterjesztésben.  

Engedjék meg, hogy nagyon röviden még két gondolatot elmondjak! A miniszterelnök 
úr a 2004. évi LIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az Európai Tanács 2011. december 
9-ei ülését követően az Országgyűlés, ha jól emlékszem, december 12-ei plenáris ülésén, az 
Európai Tanács 2012. január 30-ai ülését megelőzően pedig az úgynevezett konzultációs 
ülésen ismertette a csúcstalálkozókkal kapcsolatos magyar álláspontot.  

Azt is szeretném megemlíteni, hogy Győri Enikő, az Európai Unióért felelős 
államtitkár pedig 2011. december 19-én szóban tájékoztatta bizottságunkat a kormányközi 
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szerződés állásáról, annak az előkészületeiről, majd pedig 2012 januárjában írásban körülbelül 
négyszer tájékoztatta a bizottságot az aktuális fejleményekről, hogy a paktum szövege éppen 
hogyan is áll. Az összefoglalót a bizottság tagjai is megkapták és véleményezhették.  

Tehát ennyit röviden, és akkor megadom a szót az előterjesztőnek. Tessék parancsolni, 
képviselő úr! 

Harangozó Gábor (MSZP) előterjesztése 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. 

Részben megkönnyítette a dolgomat, mert ismertette tulajdonképpen az előterjesztés szövegét 
és az előzményeit.  

Azonban arra szeretném felhívni a tisztelt bizottság tagjainak a figyelmét, hogy az 
előterjesztés ennél egy picit komplexebb, merthogy a helyzet is ennél jóval komplexebb. Az 
előterjesztésben mi arra kértük a kormányt, hogy a pénzügyi válság megoldására irányuló 
javaslatokról, az európai pénzügyi stabilitás megteremtésére, továbbá az európai integráció 
mélyítésére vonatkozó magyar álláspontról készítsen egy javaslatcsomagot, és ezt javaslat 
formájában nyújtsa be az Országgyűlésnek, hogy ezt a magyar Országgyűlés keretei között is 
meg tudjuk vitatni.  

Mindannyiunk számára ismeretes, a mai nap folyamán is többször volt szó erről, hogy 
elég komoly gazdasági-pénzügyi és az egész Uniót érintő működésbeli válságba került maga 
az Európai Unió is, annak fizetőeszköze, az euró is. Ennél súlyosabb talán már csak a forint 
válsága volt, és ezeknek a kezelésére egy egységes csomagra van szükség.  

Ugyanis az előttünk fekvő javaslat, ami a fiskális fegyelem megteremtését célozza 
meg, tehát ez a fiskális paktum, amiről a tegnapi nap folyamán is szó volt, és amiről szóló 
előterjesztést a kormány be is terjesztette, a megoldási csomagnak csak egy része lehet. A 
fiskális fegyelem egy szükséges, de nem elégséges megoldás, ugyanis ha nincs gazdasági 
növekedés, és nincs kölcsönös bizalom, akkor nem fogunk tudni kikecmeregni abból a 
válságból, amibe kerültünk. A bizalom helyreállítására ez a fiskális paktum egy fontos lépés.  

Ezért is terjesztettük elő, hogy örülnénk neki, ha ezt a kormány is kifejezné, és a 
parlament elé terjesztené, hogy támogatja. De emellé nagyon fontos más lépéseket is meg kell 
fontolni, és csomagba kell rakni, mert ha csak a fiskális fegyelem marad, akkor az 
önmagában, mindannyian tudjuk, megszigorításokhoz fog vezetni. Tehát ha nincs mellérakva 
a növekedési lába, akkor az nem fogja se Magyarország érdekét szolgálni, se az Európai Unió 
gazdasági válságból való kilábalását szolgálni. 

Nem akarom nagyon húzni az időt, úgyhogy csak négy pontot említenék meg, hogy az 
európai vitákban milyen javaslatok keringenek, hogy melyeket javasolnánk például, hogy a 
kormány fontolja meg őket és terjessze be a parlament elé. Ilyenek például: a pénzügyi 
tranzakciós adó kérdése, hogy ezt támogatja-e Magyarország, vagy nem, amelyből mintegy 
50-55 milliárdnyi többletforráshoz juthatna az Európai Unió költségvetése. Ráadásul a 
spekulációs pénzügyi tranzakciók világából a szűkösen rendelkezésre álló tőkének egy 
jelentős részét a reálgazdaságba való befektetések irányába tudná eltolni.  

Vagy a pénzügyi ágazat szabályozásának a szigorítása. Tudjuk nagyon jól, hogy 
bizonyos szereplők kimaradtak az eddigi szabályozásszigorításból. Szakértők szerint a 
befektetések 15-25 százaléka magánbefektetési alapok vagy kockázati fedezeti alapok 
kezében van, amelyek teljesen szabályozatlanok, és pontosan a befektetések elől viszik el a 
tőkét egy szürkezónába.  

De ilyen kérdés az eurókötvények kérdése is, amely részben vagy egészben 
kiválthatná a tagállamok saját államadósságát, és teríthetné a fejlettebb és a kiszolgáltatottabb 
tagállamok között ezt a kiszolgáltatottsági helyzetet. 

Ilyen nagyon fontos kérdés az is, hogy létrejön-e emellé a fiskális fegyelem mellé egy 
munkahelyteremtő és innovációs program, ami úgy nézne ki, hogy például a pénzügyi 
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tranzakciós adóból származó bevételekből vagy egymás más szabályozókból származó 
többletbevételekből az Európai Uniónak külön programot kéne arra indítania, hogy az 
innovációs, energiahatékonysági vagy zöldberuházásokra a periférián lévő vagy félperiférián 
lévő tagállamokat gyorsított pályás fejlődésben tudja felzárkóztatni a magországokhoz.  

Szintén nagyon fontos javaslat ebben: hogy a fiskális fegyelmet be tudjuk tartani, de 
közben munkahelyteremtésre, növekedésre is tudjunk pénzt költeni, ezért például van arra 
vonatkozó javaslat is, hogy ezeket az innovációs, zöldgazdasági, energiahatékonysági 
beruházásokat ne kelljen beleszámítani a költségvetési hiány megállapításába.  

Én azt gondolom, hogyha ezeket így csomagba rakjuk, akkor ebből kialakítható egy 
olyan határozott és képviselhető magyar álláspont, ami nemcsak a pénzügyi fegyelem 
betartását és az ezzel sajnos kényszerűen együtt járó megszigorításokat jelentené 
Magyarország számára, hanem mellérakná a kilábaláshoz vezető útnak a lépéseit is. 
Melléraknánk azt, hogy rendben van, mi támogatjuk az Európai Uniót, támogatjuk az eurót 
abban, hogy ezt a csomagot elfogadjuk, amely elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az euróba 
vetett bizalom megerősödjön, cserébe viszont kérünk olyan dolgokat, amivel ezt a 
kétsebességes Európát egy felzárkózó, egységes Európa irányába tudjuk eltolni, és mellé 
tudjuk tenni a munkahelyteremtő és növekedésserkentő lépéseket is.  

Tehát a mi javaslatunk arról szól, hogy egy ilyen javaslatcsomagot állítson elő a 
kormány, és terjessze be a parlament elé, hogy ezeket a kérdéseket a Ház falai között is meg 
tudjuk vitatni, és tudjuk segíteni a kormányt esetleg más javaslatokkal is, hogy hogyan tudja 
Magyarország érdekeit minél hatékonyabban képviselni az Európai Unióban. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen az előterjesztő részéről Harangozó Gábor képviselő 

úrnak.  
Bizottságunk ügymenetével kapcsolatban: tehát most a kormányt szeretnénk 

meghallgatni. Köszöntöm Kisgergely Kornél főosztályvezető-helyettes urat a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Főosztályvezető-helyettes úr, öné a szó! 

Kisgergely Kornél hozzászólása 

KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Véleményem szerint ezekről a kérdésekről a miniszterelnök úr tegnap elég világosan kifejtette 
a magyar kormány álláspontját. Azáltal, hogy mi támogatjuk, kifejezte támogatását az európai 
gazdasági kormányzással kapcsolatos paktum mellett.  

Ez egy komplex anyag, ami mindazokat a területeket érinti, amelyekről a képviselő úr 
is megemlékezett. Tehát nem csupán arról van benne szó, hogy szigorú fiskális szabályokat 
kell követni, hanem hogy ezt úgy kell elérni, hogy lehetőség szerint strukturális reformokat 
hajtanak végre a tagállamok és ez ügyben konzultálnak. 

Ami a magyar álláspontot illeti, illetve erről a négy konkrét területről. Tehát a 
pénzügyi tranzakciós adók jövője még nem dőlt el, de mindenesetre a magyar kormány a 
konvergenciaprogramban hosszú távon is tervez valamiféle EU-konform bankadóval. Lehet, 
hogy éppenséggel ez a pénzügyi tranzakciós adó lesz, de az is lehet, hogy más. 

A pénzügyi szabályozás kérdésében: itt is történek előrelépések az Európai Unióban és 
szigorodtak a tőkeszabályozások. 

A munkahelyteremtésről pedig: ahogy említettem, ezt a strukturális reformok hosszú 
távú pozitív hatásaiból remélhetjük. 

Köszönöm. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom, kérdezem képviselőtársaimat. (Senki 
sem jelentkezik.)  
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Engedjenek meg egy nagyon rövid megjegyzést a legelején. Én úgy érzem, hogy ez az 
országgyűlési határozati javaslati javaslat okafogyott, annál is inkább, mert itt az egyik 
pontban az szerepel, hogy az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a kérdéssel kapcsolatos 
magyar álláspontot 2011. december 23-áig terjessze az Országgyűlés elé. Tehát ha úgy 
vesszük, akkor ez „post festa”, vagyis azt jelenti, hogy okafogyott formailag. Tehát ahhoz, 
hogy itt érdemben tudjunk róla szavazni, mert szavazni fogunk, ezt meg kellett volna 
változtatni a képviselőtársamnak, és akár egy újat benyújtani. 

Másrészt pedig úgy érzem, hogy ezekről a problémákról… - jogos, megjegyzem, amit 
képviselőtársam itt elsorolt, a pénzügyi tranzakció vagy az európai uniós kötvény, tehát olyan 
problémák, amiről valóban érdemes szót ejteni. Csak szeretném elmondani 
képviselőtársamnak, hogy az elmúlt mondjuk másfél hónapban, ha végignézzük a 
bizottságunk jegyzőkönyveit, bizony vastagon szerepeltek ezek a témák, például Szűcs Tamás 
nagykövet urat is hívtuk az Európai Bizottság képviseletében, vagy Cséfalvay Zoltán 
államtitkár úr volt a leggyakrabban a vendégünk, aki nagyon sok feltett kérésre válaszolt, és 
nagyon sokszor világossá tette a kormánynak az álláspontját. 

Tehát meggyőződésem az, tiszteletben tartva a képviselőtársaknak a jó szándékát, 
hogy ez formailag okafogyottá vált, másrészt pedig a bizottságunkban többször és több 
formában elhangzottak ezek a problémák, amikről képviselőtársam is beszélt. Tehát a Fidesz-
Magyar Polgári Szövetség és a KDNP nem támogatja ezt a határozati javaslatot. 

(Jelzésre:) Ékes képviselő úr! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Nekem is teljesen az a 

véleményem, hogy okafogyottá vált.  
A másik oldalon pedig, ha figyelembe vesszük, hogy az EU-elnökség idején 

Magyarország volt a kezdeményezője és a szorgalmazója annak a 6-os csomagnak, amelyet az 
Európai Tanács a maga részéről elfogadott, és az, hogy most ez a válság így alakul, egyes 
tagországoknál a válság mélysége és ennek a hatása eltérő, az általában a helyi sajátosságok 
és a helyi törvények, azok végrehajtásának az esetleges anomáliái vezetnek oda, hogy ki 
milyen mélységbe kerül ebben a kérdésben. 

Én úgy érzem, hogy ezekből a kérdésekből, amelyek az anyagban is szerepelnek, 
számos olyan kérdés vetődött fel az elmúlt időszakban, sőt, az utolsó ülésen is, az Európai 
Tanács utolsó ülésén is, amellyel koncentráltabban kell az Európai Uniónak is foglalkoznia, 
ez a munkahelyteremtés, szociális kérdés, gazdaságélénkítés és lehetne sorolni tovább, 
pénzügyi stabilitás, fegyelem kérdése, az európai kötvény kibocsátása. Ilyenkor merül fel az 
emberben, Gábor, te is nagyon jól tudod, hogy ha európai kötvényt tudnánk kibocsátani, 
mondjuk az Európai Unió melyik országa lenne az, amelyik tudná azt finanszírozni. 
(Harangozó Gábor: Erről van szó!) Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy melyik ország 
lenne képes arra, hogy ezt egyáltalán tudja finanszírozni, és az esetleges veszteségeket 
mondjuk lenyelni ezzel kapcsolatosan. 

Én is úgy érzem és azt látom, hogy ez a paktum, amelyet a parlament éjszakába 
nyúlóan tárgyalt, a részletes vitája a mai nappal le fog zajlani és a jövő héten erről 
megfelelőképpen tudunk szavazni, ez alapot biztosít arra, hogy valóban egy erőteljes 
pénzügyi fegyelem mellé olyan programokat lehessen felsorakoztatni, amelyet adott esetben 
minden tagország a maga részéről már régóta kívánt, csak ezek nem tudtak teljesülni. 

Itt az energia kérdésénél és az alternatív energiák tekintetében én azt mondom és azt 
látom, hogy az Európai Uniónak ezen a területen igenis van egy határozott, előretekintő 
programja, javaslata, csak kérdés, hogy az egyes tagországok ebben vagy ezzel kapcsolatosan 
milyen mértékben éltek, vagy adott esetben saját tárházukat milyen mértékben tárták fel és a 
megvalósítást milyen mértékben engedélyezték, adott esetben helyi energialobbiknak 
mennyire voltak képesek alávetni a saját törvénykezésüket és adott esetben a végrehajtást. 
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Én is azt mondom, hogy egy erőteljesebb fiskális, pénzügyi fegyelemmel nagyon 
erősen meghozott döntéssorozat és az ahhoz csatlakozó programok, amelyeket uniós szinten 
kell a tagországoknak közösen elfogadniuk.  

Én azt látom és azt érzem, hogy a magyar kormánynak van egy megfelelő pénzügyi-
gazdasági stratégiája a jelen, hihetetlen mértékű pénzügyi válság keretei között is. Ezt a 
kormány törvényekben és végrehajtási utasításokban fogalmazza meg, és ezekről a 
kérdésekről minden egyes törvénynél külön-külön is esélye és lehetősége van a parlamentnek 
vitatkozni. Ma ott van a parlament előtt a hulladékgazdálkodási törvény, de ilyen volt az 
elmúlt év végén a vízgazdálkodási törvény, ahol Magyarország a szolgáltatási szektort 
tudatosan, elsődlegesen a saját kezében szeretné tartani. Ez is része az európai uniós 
lépéssorozatnak nemzeti oldalról.  

Én tényleg azt mondom, hogy lehet, hogy decemberben aktuális lett volna ez a 
kérdéskör, de ma már kevésbé az, hiszen Mesterházy Attila kezdeményezése arra föl indult 
meg, és e mögé állt az MSZP-frakciócsoport is, hogy akkor nehezményezték, hogy Orbán 
Viktor nem írta alá az Európai Tanács akkori előterjesztését. Később ez a parlament elé 
került, és ezt ma tulajdonképpen vitatja is a parlament.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lipők képviselő úr! 
 
LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Harangozó Gábor 

Képviselőtársunk! Az ülésteremben kaptam egy személyes megjegyzést is tőled, hogy az 
aktivitással-hozzászólással kapcsolatosan miként reagálok a parlament tekintetében. 

Az Európai Uniónak van egy szervezeti felépítése, amely szervezeti felépítés azokra a 
problémakörökre és felvetett problémákra, amelyeket te felvetettél, meg tudja adni a 
megfelelő válaszokat.  

A bizottságunk épp az első napirendjében, a dán EU-elnökség tekintetében a dán 
nagykövet meghallgatásán vett részt, ez volt a napirendünk tárgya. És épp az euró helyzetével 
kapcsolatos intézkedések tekintetében én tettem fel a nagykövet úrnak kérdéseket, illetve az 
expozéjában a dán nagykövet úr a válság, a gazdasági helyzet, a hitelességi válság kapcsán, 
hogy néhány dolgot említsek, a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében látja a kilábalást. 
Azokra az általad felvetett problémákra keresik a megoldásokat, épp az elnökség tekintetében.  

Én úgy érzem, hogy annak a határozati javaslatnak a kapcsán, amit megfogalmaztatok 
az Országgyűlés elé, a problémák helyes felvetése rangsorban és az általad is ismertetettek 
szerint felvetésre került, aminek a tekintetében egyet tudunk érteni, de én az Európai Unió 
struktúrájából, szervezeti felépítéséből, döntéshozatali mechanizmusából nem látom ennek a 
kérdésében az illeszthetőséget.  

Tehát én azt mondom, hogy az egyeztetési mechanizmus más szerkezeti-szervezeti 
felépítésben valósul meg az Európai Unióban, és ezeket az elveket kövessük a jövőt illetően 
is. Illetve, mint mondtam, a dán elnökség keresi ezekre a problémákra, kérdésekre a 
válaszokat, és olyan választ hallottunk, hogy a júniusi európai uniós csúcson a felvetett 
problémák bizonyos része kapcsán törekszik a válaszadás lehetőségére. Köszönöm szépen a 
megtisztelő lehetőséget. 

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e még hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Visszaadom a 

szót az előterjesztőnek. 

Harangozó Gábor (MSZP) reflexiói 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Én értem 

azt, hogy tulajdonképpen ez a december 12-én beadott előterjesztés akkor még egy december 
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23-ai javaslatot kért a kormánytól, és ilyen szempontból mondjuk formailag okafogyottnak 
lehet tekinteni.  

Ugyanakkor ez a mai vita megerősített engem abban, hogy igenis nagy szükség lenne 
ilyen javaslatra és az erről szóló vitára. Úgyhogy én ezt értem, hogy akkor a többség ezt most 
nem fogja támogatni, de meg fogom fogadni az elnök úr javaslatát, és be fogom nyújtani újra 
azzal a kiegészítéssel, hogy javasolni fogok egy külön vitanapot a kérdésről. 

Ugyanis szerintem nagyon súlyos dolgokról van szó. Jelenleg, véleményem szerint, a 
szociális Európa felszámolása folyik. Azok a döntések, azok a javaslatok mennek csak át, 
amik kifejezetten ebbe az irányba hatnak, és az egész világgazdasági versenyben Európa 
éppen most teszi versenyhátrányba magát. Ugyanis amíg az Amerikai Egyesült Államok 
szépen 10 százalékra felvitte a költségvetési hiányát, az Európai Unió meg közben soha nem 
látott fiskális szigort vezet be, ez azt jelenti, hogy a pénzügyi válság következtében jelentősen 
megcsappant tőke az Amerikai Egyesült Államokba áramlik Európa helyett.  

Mindemellett az Európai Unión belül emellett tovább fokozódik a tőkéért való 
küzdelem, melyben ha csak ez az egyetlen megoldás marad, ami a fiskális szigort jelenti, 
ráadásul egy teljesen kétsebességes Európa-modellel, az azt fogja jelenteni, hogy Európán 
belül is ugyanez a helyzet fog megismétlődni, illetve már most is megismétlődik, és a 
magállamokba, elsősorban Németországba, de egyébként Dániába áramlik a befektetés, míg 
mi, mint egyszerű fogyasztói a Nyugat-Európában előállított javaknak, kiszolgálhatjuk ezt a 
rendszert, de ebből Magyarország nem fog jól kijönni.  

Az Európai Unióban nincsenek kőbe vésett dolgok, és minden tagállam 
kezdeményezhet, csak fontos, hogy átlássuk a helyzetet, hogy mivel állunk szemben, és olyan 
kezdeményezésekkel álljunk elő, amik ezeket a globális folyamatokat is figyelembe veszik.  

Ezért én azt gondolom, hogy ha Magyarországnak az a válasza az egész helyzettel 
kapcsolatban, amit Orbán Viktor tegnap elmondott, akkor az nagyon kevés. Tehát ennél azért 
lényegesen komplexebb ügyről van szó.  

És a bankadót én nem említeném egy lapon a pénzügyi tranzakciós adóval, ugyanis a 
kettőnek teljesen ellentétes hatása van. A bankadó a reálbefektetésektől elvon forrásokat, a 
pénzügyi tranzakciós adó pedig a reálbefektetések felé tereli a forrásokat. Szóval azt 
gondolom, hogy nagyon sok olyan kérdés van, amit itt érdemes lenne végigvitatni. És akkor 
én egy új előterjesztéssel fogok, amennyiben most nem kapok támogatást, majd a 
bizottsághoz fordulni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e 

vagy sem az előterjesztést. 
 
KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor szavazást rendelek el. 

Szeretném jelezni tehát, hogy a kormány nem támogatja az előterjesztést.  
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a H/5214. számon hozzánk érkezett 

országgyűlési határozati javaslatot tárgysorozatba vegye az Országgyűlés. (Szavazás.) 2 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. Köszönjük szépen. 
Köszönjük a képviselő úrnak a fáradságát. (Harangozó Gábor: Én is köszönöm. - Harangozó 
Gábor elhagyja termet.) 
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A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról szóló 
H/5834. számú országgyűlési határozati javaslathoz beérkezett módosító javaslatok 
megvitatása 

Már csak egy napirendi pontunk maradt: a gazdasági és monetáris unióban 
megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés Magyarország 
általi aláírásának támogatásáról szóló H/5834. számú országgyűlési határozati javaslathoz 
érkezett módosító indítványokról kell döntenünk. (Győri Enikő megérkezik a bizottság 
ülésére.) 

Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy az ülés elején kiosztásra került az 
ajánlástervezet, aminek alapján szavaznunk kell. Ennek alapján öt módosító javaslat érkezett 
az említett országgyűlési határozati javaslathoz. Időközben megérkezett Győri Enikő 
államtitkár asszony, akit szeretettel köszöntök a kormány részéről. 

Tisztelt Bizottság! Akkor haladjunk! Az ajánlás 1. pontjában Balczó Zoltán, Bana 
Tibor és Rozgonyi Ernő képviselők a preambulum módosítását javasolják. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a javaslatot. 

 
GYŐRI ENIKŐ európai uniós ügyekért felelős államtitkár (Külügyminisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, hogy nem kellene ma megismételnünk sem a 
tegnapi általános vitát, sem pedig azt, amit a miniszterelnök úr, illetve a frakciók 
képviseletében a hozzászólók megtettek a tegnapi nap folyamán. Úgyhogy igyekszem rövid 
lenni. 

Ez az indítvány a preambulumot egészítené ki egy nemzeti önrendelkezés feladására 
vonatkozó résszel. Engedje meg, elnök úr, hogy én rögtön a határozati részre vonatkozó 4. 
számú pontról is most szóljak. Kettévágja ez az ajánlás a preambulum részt, illetve a 
határozati részt, tehát egyben kell ezt nézni. A Jobbik képviselői ezzel a felvezetéssel akarnák 
megindokolni, hogy miért gondolják, hogy ezt a szerződést el kell utasítani. De ahogy az a 
tegnapi vitában kormányoldalról többször elhangzott, ez a szerződés érdeke 
Magyarországnak, azért csatlakozunk, mert azzal egyetértünk, mert attól mind Magyarország 
erősebb lesz, mind az Európai Unió. Meg kell akadályozni az olyan jellegű adósságválságok 
kialakulását, mint aminek mindannyian foglyai vagyunk hosszú évek óta. Ez egy jó eszköz, és 
ez a záloga annak, hogy Magyarország az Európai Unió centrumához tudjon tartozni, ezért mi 
ennek a szerződésnek az elfogadását javasoljuk. 

Tehát így sem az 1. pontot, sem a 4. pontot a kormány nem tudja támogatni.  
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem az előterjesztőt, tessék parancsolni! 
 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is igyekszem rövid 

lenni, hiszen a tegnapi bizottsági ülésen már kifejtettem a Jobbik álláspontját a költségvetési 
paktummal kapcsolatban. 

Elmondtam azt, hogy az ehhez való csatlakozás miatt a nemzeti önrendelkezés 
feladásának irányába tett újabb súlyos és elfogadhatatlan lépésnek tekintjük, ezért nyújtottuk 
be ezt a módosító indítványunkat, melyhez kérem a tisztelt bizottság támogatását. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát a kormány nem támogatja.  
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 2 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. Az egyharmadot sem kapta meg. (Káli Sándor 
távozik az ülésről.) 
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Következik a 2. számú módosító javaslat: Molnár Csaba és Gyurcsány Ferenc 
képviselő úr szintén a preambulum módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét. 

 
GYŐRI ENIKŐ európai uniós ügyekért felelős államtitkár (Külügyminisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Itt ez a módosító indítvány számos helyen nyúlna hozzá a 
preambulum szövegéhez. Ennek egyes gondolatait akár még támogatni is tudnám, például azt, 
hogy a magyar Országgyűlés ’90 óta minden összetételében támogatta Magyarország uniós 
tagságát.  

De utána nagyon sok olyan megállapítást tesz a javaslat, amit viszont nem tudunk 
támogatni. Egyrészt fontos részeket törlésre javasol a két előterjesztő, például a magyar 
elnökség említését vagy azt, hogy az elnökségnek egyik fontos sikere volt a gazdasági 
kormányzásról szóló jogszabálycsomag, vagy a javaslat az államadósságra vonatkozó részt 
átalakítaná, és elkezdené boncolgatni, hogy akkor honnan származik a hatalmas magyar 
államadósság. Én azt gondolom, hogy ezt nem ennek a szerződésnek a keretében vagy az 
erről folytatott országgyűlési vitában kell kezelni, az Országgyűlés egyéb fórumai ezzel 
alaposan foglalkoznak. Vagy az adóharmonizációs részt törölné, pedig mi azt fontosnak 
tartjuk, hogy itt a szuverenitásunk ne sérüljön és ne legyen adóharmonizációs 
kötelezettségünk, és fontos, hogy ezt a szerződés sem írja elő. 

Mindezek miatt, illetve azt javasolja Gyurcsány Ferenc és Molnár Csaba, hogy már 
most alkalmazzuk bizonyos vonatkozásait a szerződésnek, viszont közben tudjuk, hogy 
jelenleg nem érdeke Magyarországnak, hogy az adósságféken túl egyéb terheket már most a 
nyakába vegyen. Valamint az előterjesztők nem javasolják, hogy hivatkozzunk az adósságfék 
szerepeltetésére a magyar alkotmányban, márpedig mi ezt fontos vívmánynak érezzük. 

Tehát mindezeket egybevetve a kormány nem tudja támogatni ezt a módosító 
indítványt. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az előterjesztők részéről van-e 

vélemény, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Nem látom, hogy itt lennének az 
előterjesztők, úgyhogy a kormány nem támogatja. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. 
(Szavazás.) Nem látok ilyet. Ki van ellene? (Szavazás.) Teljes egyhangúsággal ellene 
vagyunk. Köszönöm szépen. (Gyopáros Alpár távozik az ülésről.) 

A 3. számú módosító javaslat - Jávor Benedek és Scheiring Gábor képviselők javaslata 
- a határozati javaslat 1. pontjának a módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét. 

 
GYŐRI ENIKŐ európai uniós ügyekért felelős államtitkár (Külügyminisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Itt is a 3. és az 5. pontot, ha megengedi, egyben kezelném. Itt a 
premabulumban az LMP képviselői feltételeket támasztanak, ha jól értem a szándékukat, 
hogy támogatni tudják ezt a szerződést, utána pedig az 5. pontban apró kérdésekkel szeretnék, 
ha kiegészülne ez a szerződés. 

Most szeretném elmondani, de ez a tegnapi vitában is elhangzott, hogy ez a szerződés 
a költségvetési fegyelemről, a gazdaságpolitikák koordinációjáról és a fiskális stabilitásról 
szól, nem feladata sem az eurókötvények, sem az ESM, EFSF banki jogosítványokkal való 
felruházása, sem a foglalkoztatáspolitika vagy a projektkötvényeknek a bevezetése. Ezek 
rendkívül fontos témák, és én azt itt is elmondtam tegnap, hogy ezekkel foglalkozni kell. 
Szerepelnek az Európai Unió napirendjén, a megfelelő uniós intézmények és a tagállamok 
ezekkel a kérdésekkel behatóan foglalkoznak. Több futó javaslat van a megfelelő uniós 
szervek előtt, de ez a szerződés másról szól. Tehát ezért mi semmiképpen nem javasoljuk, 
hogy feltételeket támasszunk egy egyébként kész nemzetközi szerződés szövegével 
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kapcsolatosan. Úgyhogy a kormány ezt a módosító indítványt nem tudja támogatni, sem a 3., 
sem az 5. pontot. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát a kormány nem támogatja. Az előterjesztők 

részéről nincs itt senki. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Senki. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag senki nem támogatja. Köszönjük szépen. 
A 4. pontról már elhangzott, hogy a kormány nem támogatja. Kérdezem az 

előterjesztőt, kívánja-e indokolni. (Bana Tibor jelzi, hogy nem.) Nem kívánja.  
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a 4. pontban szereplő módosító 

javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem ért el, 
köszönjük szépen. 

Végül az utolsó az 5. pont, már szintén elhangzott a kormány részéről, hogy nem 
támogatják. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag senki nem támogatta. Köszönjük szépen. 

Megköszönjük az államtitkár asszonynak a részvételt. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném bejelenteni, hogy a bizottság soron következő 

ülésére előreláthatóan jövő héten kedden, február 21-én, várhatóan 11 óra 30-kor kerül sor. 
Azért ilyen későn, mert előtte a török külügyi bizottsággal kell találkoznom 10 órától, így 
elnézésüket kérem a képviselőtársaimnak. Tehát 11 óra 30 perckor találkozunk jövő kedden. 
Másról nem tudok, ha sürgősséggel valami történne az Európai Unióban, akkor mi azonnal 
összeülünk, akár hétfőn is, de ilyen nem várható. Tehát jövő héten kedden 11 óra 30 perckor 
találkozunk. 

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 08 perc)  
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Farkas Cecília 

 


