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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 32 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, a sajtó meghívott képviselőit és köszöntöm a napirendi pont 
előadóit.  

A mai nap első teendője a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízásokat 
jelentek be: Vejkey Imre képviselő úr képviseli Braun Mártont, Szalay Péter Lipők Sándort, 
Ékes József Nógrádi Zoltánt, Firtl Mátyás alelnök úr Bebes Istvánt, Káli Sándor Botka 
Lászlót és Hörcsik Richárd Ughy Attilát. 

A második teendőnk a napirend megállapítása. Mint ahogy képviselőtársaim írásban, a 
törvényi előírásnak megfelelően megkapták a napirendi javaslatomat, a mai napra egyetlen 
napirendi pontot tűztünk ki: tájékoztató Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról 
és aktualizált konvergenciaprogramjáról készített európai bizottsági ajánlásról. A napirendi 
pontnak két előterjesztője van: köszöntöm Cséfalvay Zoltán államtitkár urat a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről és Szűcs Tamás urat az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviseletének vezetőjét. Köszönöm a nagykövet úrnak, hogy elvállalta. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdezem, van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Szavazásra teszem fel: Ki az, aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával? 
(Szavazás.)  

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag támogatjuk a napirendet.  

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Napirend előtt tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy ma délelőtt 
került sor „A regionális politika a többéves pénzügyi keret tükrében” című konferenciára a 
Külügyminisztérium és az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága szervezésében.  

A nyitóbeszédemet követően Földi Enikő, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
helyettes államtitkára mutatta be a leglényegesebb magyar szempontokat, ezt követően 
Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztos ismertette az Európai Bizottság 
álláspontját, majd az Európai Parlament és a Magyar Országgyűlés szakpolitikusai szólaltak 
fel.  

A konferencia második részében a gyakorlatból hozott problémákon keresztül került 
megvilágításra a regionális politika kérdésköre. A rendezvény moderátora Győri Enikő, a 
Külügyminisztérium EU-ügyekért felelős államtitkára volt. Számos előadó hangsúlyozta a 
kohéziós politika növekedésösztönző szerepét, ezért is fontos tehát, hogy a következő 
pénzügyi keretben ne csökkenjen a kohéziós források összege, lényeges továbbá, hogy a 
rendelkezésre álló források összehangolása és a tényleges gazdaságfejlesztés elősegítése 
megtörténjen. 

Ahogy elhangzott Győri Enikő államtitkár asszony részéről, nagyon szoros 
együttműködésünk van az Európai Parlamenttel, közös döntéshozók vagyunk. Itt szeretném 
köszönteni Pelczné Gáll Ildikó képviselő asszonyt az Európai Parlament képviseletében, 
bizottságunk egykori tagját. Mindezt azért említem, mert az elkövetkezendő időszakban, a 
tervezés és a lobbizás időszakában valóban nagyon-nagyon szoros együttműködést szeretnék 
kialakítani az Európai Parlamenttel, számítunk a képviselő asszony munkájára ez ügyben. 
Egyébként ez el is hangzott az ülésen Deutsch Tamás képviselő úr részéről, aki szintén tagja 
az Európai Parlament hasonló bizottságának. 
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Tájékoztató Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és aktualizált 
konvergenciaprogramjáról készített európai bizottsági ajánlásról 

Tisztelt Bizottság! Akkor rátérünk a napirendi pont megtárgyalására. Tehát egy rövid 
tájékoztatót hallgatunk meg Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és 
aktualizált konvergenciaprogramjáról készített európai bizottsági ajánlásról. 

Tisztelt Bizottság! Az Európai Bizottság 2012. május 30-án közölte országspecifikus 
ajánlásait, és ennek keretében Magyarország szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
javaslatokat tett. A kormány gazdaságpolitikai intézkedéseit értékelve javasolta, hogy ne 
kerüljön sor a kohéziós alap kifizetéseinek felfüggesztésére, továbbá nagyon fontos 
megállapítás, hogy tarthatónak véli az idei és a jövő évi költségvetési hiánycélt a benyújtott 
konvergenciaprogram alapján.  

Nos, úgy hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos dokumentum, ezért is ragaszkodtam 
ahhoz, hogy minél hamarabb sor kerüljön arra, hogy a bizottságunk megtárgyalhassa, és ezért 
egy kicsit a programunk szűkös. A nagykövet úrnak negyed négykor el kell távoznia, de az 
államtitkár úr tovább is itt tud maradni, tehát kérem képviselőtársaimat, hogy majd a 
kérdéseket röviden fogalmazzák meg. Nekem is el kell mennem negyed négykor egy másik 
program miatt. 

Tisztelt Bizottság! Akkor megadom a szót az előterjesztőknek. Tessék parancsolni!  

Dr. Szűcs Tamás tájékoztatója 

DR. SZŰCS TAMÁS, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője: 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, külön üdvözlöm az 
Európai Parlament képviselőjét, nagy öröm, hogy együttműködnek az európai és a magyar 
képviselők az európai ügyekben. Külön köszönöm az elnök úr személyes közbenjárását, hogy 
valóban időben tudom tájékoztatni önöket a Bizottság által elfogadott javaslatcsomagról. Az 
Európai Bizottság nagyon nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a nemzeti parlamenteket 
időben és minél jobban bevonja az európai integrációs ügyekbe, különös tekintettel az európai 
gazdasági kormányzást, illetve az európai szemesztert illető ügyekbe. 

A múlt szerdán megtárgyalt és elfogadott dokumentum mindenképpen az idei félév 
legfontosabb és legnagyobb volumenű javaslatcsomagjának tekinthető. Bizonyos értelemben 
nem pusztán az Európai Bizottság, hanem egy közös munka eredménye ez, a 27 tagállam és a 
Bizottság több hónapos közös munkájának eredménye, hiszen tavaly november 23-án tette 
közzé a Bizottság a második éves növekedési felmérést, ennek nyomán kezdődött meg 
valamennyi tagállamban egyrészt a nemzeti reformprogramok, másrészt pedig a 2012-15 
közötti konvergenciaprogramok kidolgozása. Örömmel tapasztaltuk, hogy minden tagállam 
lényegében határidőre, tehát 2012. április végéig beterjesztett ezzel kapcsolatos anyagait, és a 
Bizottság több mint 1500 oldalas csomagjának legnagyobb része ezek beható, részletes 
elemzését tartalmazza. Kiosztottam a slide-okat, hogy kicsit könnyebben tudják követni a 
témát, amely egy rendkívül komplex és nehezen áttekinthető csomag.  

Az első ábrán láthatják a csomag elemeit. Erre az elemzésre támaszkodva az Európai 
Bizottság egyrészt minden tagállam számára előterjesztett egy országspecifikus javaslatot, 
másrészt pedig „A stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében szükséges 
intézkedések” címmel tett közzé egy átfogó összefoglaló közleményt, amelyben összegezte az 
európai szemeszter általános tapasztalatait, illetve a válsághelyzetből való kiúthoz szükséges 
lépéseket.  

Ezenkívül a 27 specifikus országajánlás mellett tettünk egy külön javaslatot az 
eurózóna egészét illetően, és ezeket a Eurogroup, illetve ezt követően a többi javaslathoz 
hasonlóan egyébként az Európai Tanács fogja megtárgyalni. Ezzel párhuzamosan 12 
tagállam, köztük Magyarország esetében úgynevezett részletes felülvizsgálatot is végeztünk a 
makrogazdasági egyensúlyhiány kockázataira vonatkozóan. Itt, noha megállapítást nyert, 
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hogy mind a 12 országban egyensúlyhiány van, örömmel konstatáltuk, hogy jelenleg egyik 
sem tekinthető túlzott mértékűnek, így a megelőzéshez szükséges teendőket az egyes 
országspecifikus ajánlásokban jeleztük. 

Végül, szintén a csomaghoz kapcsolódva, annak publikálásával egyidőben adtunk ki 
három országra vonatkozóan egy-egy közleményt, egyrészt Bulgáriára és Németországra 
vonatkozóan megszüntettük a túlzott hiányeljárást, Magyarország esetében pedig, ahogy az 
elnök úr is említette, megszüntettük a felfüggesztésről szóló döntést.  

Nyilván természetes, hogy minden országban az adott tagállamra vonatkozó ajánlások 
váltják ki a legnagyobb érdeklődést, erről rengeteg vita is folyt a sajtóban, polémia, 
értékelések is megjelentek. A mai prezentáció egyik célja azonban éppen az, hogy a szélesebb 
összefüggéseket is bemutassam, a Magyarországra vonatkozó ajánlásokat európai kontextusba 
próbáljam helyezni. Ehhez talán a legfontosabb annak a belátása, hogy az egyes országok 
számára kidolgozott országspecifikus javaslatok egy koherens megközelítés részeként 
illeszkednek az európai gazdasági egyensúly helyreállításának a folyamatába.  

Az európai szemeszter - erről szól a második ábra, a menetrend és a struktúra látható 
itt - köti össze az Unió fiskális stabilitást előirányzó, valamint a gazdaságélénkítést és 
növekedést ösztönző intézkedéseit, az ezek megvalósítását szolgáló uniós iránymutatásokat, 
és a célok tagállami megvalósítását ellenőrző folyamatokat egyetlen átlátható, koherens és 
számonkérhető eljárásba foglalja. Ez egy lényeges újdonság a mostani és az ezt megelőző 
lisszaboni stratégia tekintetében. 

A fő célja ennek az egész gyakorlatnak nyilvánvalóan az, hogy az uniós 
megfontolásokat valamennyi tagállam már a nemzeti költségvetésének kidolgozásakor, ennek 
a korai szakaszában figyelembe tudja venni, és így a tagállami költségvetések kiadási oldala 
ne szakadjon el a nemzeti gazdaságok teljesítőképességétől. Ez nemcsak a fiskális fegyelmet 
segíti elő minden országban, hanem egyben takarékosabbá és hatékonyabbá teszi a 
tagállamok működését, illetve végső soron az Unió működését. 

Nemcsak Magyarország, hanem az Unió számára is a legnagyobb kihívást hosszú 
ideje az jelenti, miképpen hozható közös nevezőre a költségvetési konszolidáció, a 
konvergenciastabilitás és a növekedés. Az Európai Bizottság az elmúlt években egy kettős 
stratégiát követett, ezért javasolta az Európa 2020-as, úgynevezett növekedési stratégia 
mellett az ennek megvalósításához szükséges új gazdasági kormányzási struktúrákat is. Ezt a 
megközelítést erősítette meg egyébként a legutóbbi, május 23-ai informális Európai Tanács is, 
és meggyőződésünk szerint, illetve reményeink szerint a május 30-ai csomag vitájának 
tárgyalásakor is ez fog érvényesülni az Európai Tanács június végi formális ülésén. 

Mik tehát mindennek fényében a május 30-ai, úgynevezett összefoglaló dokumentum 
főbb megállapításai? Itt a harmadik és a negyedik ábrán találhatóak ennek a részletei.  

Mindenképpen pozitív fejleményként értékeltük, hogy összességében érzékelhető az 
állami pénzügyek stabilizálódása, az egyensúlytalanságok csökkenése és a deficit 
mérséklődése. Az is nyilvánvaló azonban az anyagok áttekintése alapján, hogy további 
komoly teendők vannak, mégpedig egyszerre két fronton: mind európai, mind nemzeti szinten 
meg kell duplázni az erőfeszítéseket. Európai szinten mindenekelőtt a szinergiák és a belső 
piacban rejlő lehetőségek teljes kihasználásával kell elérni az Európa 2020-as stratégia céljait. 
Az új európai gazdasági kormányzás eszközeivel megerősített stabilitási és növekedési 
paktum jó alapot ad ennek a megvalósításához, a mai válsághelyzetben azonban 
nyilvánvalóan önmagában ez még nem elegendő.  

A növekedési kilátásokat Európában nagymértékben rontja az euróval, illetve az 
eurózóna néhány tagállamával szembeni bizonytalanság, ennek eloszlatására tett javaslatot az 
Európai Bizottság a teljes Gazdasági és Monetáris Unió felé vezető legfőbb következő 
lépések feltérképezésére. Ez egyébként összhangban áll a május 23-ai informális Európai 
Tanács kívánalmaival, kérésével. Itt az állam- és kormányfők Herman van Rompuyt, Mario 
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Draghit és José Manuel Barrosót bízták meg azzal, hogy felvázolják elképzeléseiket a június 
végi Európai Tanácsra. Ez nyilván egy hosszabb folyamat lesz, múlt szerdán ennek a 
lehetséges építőelemei közül elsőként három elemet emeltünk ki, három gondolatot 
fogalmaztunk meg. Egyrészt egy elmozdulást egy átfogó bankunió létrehozása felé, beleértve 
ebbe egy integrált pénzügyi felügyeletet és egy egységes betétbiztosítási rendszert. Már 
korábban a tavalyi, úgynevezett Zöld Könyvben javaslatot tettünk az euróövezetbeli közös 
kötvénykibocsátás módozataira is, ami szintén ehhez a témához kapcsolódik. 

A konkrét menetrend és a cselekvési terv bejelentése, azt reméljük, segítene az euró 
helyzetének megszilárdításában. Ezzel kapcsolatban két dologra hadd hívjam még fel a 
figyelmet. Tegnap este Berlinben találkozott Barroso elnök úr Angela Merkel német 
kancellárral, és azt tapasztaltuk örömmel, hogy gyakorlatilag a német kancellár szinte 
mindenben nagyon hasonló vagy azonos álláspontra helyezkedett az Európai Bizottsággal: 
szintén egy növekedési terv kidolgozását kérték, illetve javasolták és egy mélyebb gazdasági 
integráció felé való határozott elmozdulást javasoltak a tagállamok számára. Egyébként 
holnap, tehát szerdán Barnier, az Európai Bizottság tagja fog szintén a bankunió 
megvalósítása érdekében egy újabb javaslatot letenni az asztalra a korábbi más javaslatai 
mellé, ez is annak a koherens rendszernek az egyik eleme, amelynek a végeredményeként 
reményeink szerint kilábalhatunk a mostani válságból.  

A tagállamokra vonatkozóan összességében látható, hogy komoly lépéseket tettek a 
stabilitás helyreállítása érdekében, de több tagállam esetében a konszolidációnak 
növekedésbarátabbnak kell lennie. A 2012-re vonatkozó éves növekedési felmérés, amelyre 
már utaltam, öt prioritást jelölt ki az EU tagállamainak: növekedésbarát pénzügyi 
konszolidáció, a hitelnyújtás visszaállítása, a versenyképesség elősegítése, a válság társadalmi 
következményeinek kezelése és a közigazgatás korszerűsítése. Ezekhez a prioritásokhoz 
kapcsolódóan alapvetően öt típusú vagy kategóriájú intézkedést javasoltunk valamennyi 
tagállamnak, ezek az ötödik ábrán láthatóak, együtt az Európa 2020-as célokkal: egyrészt 
országspecifikus stratégiák kialakítását a nemzeti makrogazdasági és költségvetési célok 
elérésére, másrészt a bankok tőkeerejének megerősítését, a hitelezéshez, pénzügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, a már meglévő erőforrások, szakpolitikai 
kezdeményezések jobb kihasználását, növekedésbarát strukturális átalakításokat, a 
munkavállalás elősegítését és végül a befektetői környezet javítását, az EU-s források 
hatékonyabb felhasználását. Ez az a keret, amelyben az Európai Bizottság Magyarország 
helyzetét is elemezte, és ez az a keret, amelyben az EU 2020-as stratégia céljai felé tett 
előrehaladást értékelte. Ebben a keretben tettünk hét konkrét javaslatot az országspecifikus 
ajánlásokra. 

Az Európa 2020-as stratégia magyar céljainak számszerű teljesítése jelenleg vegyes 
képet mutat, jól látható, hogy a foglalkoztatás alacsony szintje, a mélyszegénység, illetve az 
oktatás talán a legnagyobb kihívással rendelkező terület. A Magyarországra vonatkozó hét 
ajánlás ezért nem kizárólag, de igen jelentős mértékben ezekre a területekre, illetve a 
makrogazdasági és költségvetési stabilitásra irányul. Részletes ismertetésükre itt nyilván nincs 
idő és egyébként önök előtt van az a dokumentum, amely ezeket tartalmazza, de dióhéjban 
talán a lényegükről egy-két mondatot ha megengednek. 

Az első kategóriában - makrogazdaság, költségvetési tervezés - két ajánlás született: 
egyrészt 2012-ben a túlzott hiány tartós módon való megszüntetése és az államadósság 
arányának stabil csökkenő pályára állítása, másodsorban pedig a gazdasági stabilitásról szóló 
sarkalatos törvény módosítása, illetve a Költségvetési Tanács elemzési hatáskörének a 
szélesítése. 

A második kategóriában - növekedésbarát strukturális átalakítások, munkavállalás 
elősegítése, szociális védelem - három ajánlást tettünk, ismét csak dióhéjban. A munkát 
terhelő adók átalakítása, foglalkoztatásbarátabbá tétele, erősítése, a nők munkaerő-piaci 
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részvételének, gyermekgondozás, iskolára való felkészítő létesítmények bővítése. A második 
ezen a kategórián belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kapacitásának fokozása, különös 
tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, és a nemzeti romaintegrációs stratégia kapcsán 
pedig azt kértük, hogy ez jelenjen meg más szakpolitikákban is. A harmadik ebben a 
kategóriában a korai iskolaelhagyást célzó stratégia végrehajtása, illetve a felsőoktatási reform 
végrehajtása olyan módon, hogy ez javítsa a hátrányos helyzetű csoportok helyzetét is.  

A befektetői környezet javítása kapcsán egy ajánlásunk van: adminisztratív terhek 
csökkentése, stabil szabályozási és üzletbarát környezet megteremtése. A szakpolitikai 
kezdeményezések kategóriájában ismét csak egy ajánlást tettünk: a tömegközlekedési 
rendszer költséghatékonyabbá tétele és néhány gondolat az energiaügyekről is - most ennek 
nem bocsátkoznék a részleteibe. 

Szintén címszavakban a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás Magyarországra 
vonatkozó részéről. Amint említettem, az elemzések mindenhol megerősítik, hogy 
egyensúlyhiány áll fenn. Nem világos, hogy milyen mértékben bizonyultak a kiigazítások 
teljesnek, illetve fenntarthatónak, illetve az sem, hogy ezeknek a sebessége megfelelő-e. 
Magyarország esetében az ország külső kiszolgáltatottságát kimagaslónak ítéljük, annak 
ellenére, hogy a válság óta nyilván megfigyelhető egy alkalmazkodási folyamat, és arra is 
felhívjuk a figyelmet, hogy a felhalmozott adósság jelentős egyensúlytalanságokat okoz. Ezek 
a megállapítások nyilván nem jelentenek meglepetést sem az államtitkár úr számára, sem más 
számára, de azt gondolom, hasznos, hogyha ezeket tömören, összefoglaló módon 
megjelenítjük.  

Mindennek fényében arra jutottunk, hogy Magyarország nem túlzott, de súlyos 
makrogazdasági egyensúlytalanságoktól szenved. Ezeket a kockázatokat nyilván kezelni kell, 
és példaként az elemzésünk említi, hogy a kiszámítható gazdaságpolitikai környezet és a jól 
működő intézményrendszer nagymértékben tudná kezelni, csökkenteni ezeket a kockázatokat. 

Végül két szót arról a témáról, amely a legnagyobb érdeklődést váltotta ki érthető 
módon Magyarországon: a 2013-as kötelezettségvállalások felfüggesztésének a 
megszüntetéséről. Amikor ezt a javaslatot megtette az Európai Bizottság, már akkor jelezte, 
hogy ennek a javaslatnak nem az a célja semmiképpen, hogy megfossza Magyarországot a 
forrásoktól, hanem egy olyan ösztönzést próbáltunk adni a kormányzatnak, amelynek a célja 
az volt, hogy fel tudja használni az ország a megfelelő módon ezeket a forrásokat. Ennek 
fényében Olli Rehn nagyon pozitív eredményként üdvözölte ezt a döntést, és úgy értékelte, 
hogy ez az ösztönző mechanizmus, ez a jelzésünk sikeresen működött, az új gazdasági 
kormányzás egyik eredménye ez volt. 

Ezzel egyidőben azt is jelezte a Bizottság, hogy továbbra is bizonytalanság övezi a 
prognosztizált deficitszámokat, illetve a múltbeli tapasztalatok is bizonyos óvatosságra 
intenek. Ezért egyelőre nem döntöttünk az EDP lezárásáról. A klasszikus eljárás szerint erre 
2013 tavaszán kerülhet sor a végleges 2012-es költségvetési adatok tekintetében. Elméletileg 
szintén elképzelhető egy korai megszüntetés, ennek különböző előfeltételei vannak. Minden 
kételynek el kell hárulnia, egy fél százalékos biztonsági pufferre van szükség és más egyéb 
ajánlásoknak is meg kell felelni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Államtitkár úr! 
 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm 

a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon örülök, hogy ez a mai 
találkozó létrejött, mert nagyon fontos dolgokról van szó, és az előttem elhangzottak is ezt 
erősítik meg. Ha megengedik, néhány megállapítással kezdeném, és utána részleteiben én is 
elemezném a három eljárásrendet.  
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Úgy gondolom, hogy az, ami múlt héten szerdán brüsszeli bejelentésként történt, az a 
három eljárásrend és a hozzá kapcsolódó dokumentum, gyakorlatilag lezár egy nagyon 
küzdelmes kétéves szakaszt Magyarországon, nevezetesen a pénzügyi konszolidációt. 
Mindazok a számok, amelyek ezekben a dokumentumokban szerepelnek, azt bizonyítják, 
hogy 2011-ben egy jelentős trendforduló következett be az adósság tekintetében: 2010-ben éri 
el az adósság GDP-arányosan a csúcspontot és onnantól kezdve - az Unió által közzétett 
dokumentumok is megerősítik ezt - csökken a GDP-arányos adósságráta. Hasonlóképpen az 
idei és a következő esztendőre is stabilan 3 százalék alatt van a GDP-arányos deficit, sőt, azt 
is hozzátenném, hogy az idei évre 2,5 százalékról beszélünk és az anyagokban most már nem 
2,9 szerepel a következő esztendőre, hanem 2,7 százalékos hiány. Ez a különbség abból ered, 
hogy a március 11-én megjelent tavaszi előrejelzésben még nem tudott a Bizottság minden 
elemet figyelembe venni, itt viszont már több kiadási és bevételi elemet is figyelembe tudott 
venni, ezért ez a 2,7-es szám szerepel. 

Én úgy gondolom, rendkívül fontos maga a tény - és már ezt erősítik meg ezek a 
dokumentumok -, hogy lezárul ez a nagyon küzdelmes konszolidációs időszak, ami azt is 
jelenti a másik oldalról, hogy vele párhuzamosan megnyílik egy olyan időszak, amikor sokkal 
erősebben a növekedésre, a foglalkoztatásra mindazokra, amik itt elhangzottak, arra 
fordíthatjuk figyelmünket és erőforrásainkat, és egyébként ezekhez is fogalmaz meg a 
Bizottság javaslatokat, a növekedésösztönző strukturális reformokhoz. 

Ami a kohéziós pénzek felfüggesztését illeti, az a furcsa időbeli egybeesés volt, hogy 
amikor a Bizottság ezt bejelentette március 13-án, akkor éppen Brüsszelben voltam egy 
Versenyképességi Tanácsülésen, és amikor javasolta egyébként, hogy ezt feloldja, akkor 
szintén egy Versenyképességi Tanácsülés volt Brüsszelben. 13-án, amikor bejelentette, akkor 
az MTI-nek azt nyilatkoztam, hogy Magyarország meg fogja tenni azokat a lépéseket, 
amelyek szükségesek annak érdekében, hogy a gyakorlatban ne kerüljön sor erre a lépésre, 
tehát a január 1-jei felfüggesztésre - ha jól emlékszem, valami ilyen címmel jelent meg, hogy 
kizárt, hogy ne férjünk hozzá -, és 30-án nagy örömmel láttam, hogy ez valóban így történt. 

Ha megengedik, akkor részleteiben beszélnék a három eljárásról, mert itt három 
eljárásról és a hozzá kapcsolódó anyagokról van szó. Az egyik a túlzottdeficit-eljárás. Hogy a 
Gazdasági és Monetáris Unió működésében ne legyenek zavarok, a stabilitási és növekedési 
paktum előírja ezeket a kritériumokat: a GDP-arányos deficit 3 százalék alatt, az adósságráta 
pedig 90 százalék alatt. Amennyiben nem, akkor pedig egy túlzottdeficit-eljárás indul. 
Magyarország esetében köztudott, hogy 2004 óta folyamatosan túlzottdeficit-eljárás van 
érvényben, mondhatnánk azt is, hogy ilyen track recorddal vágtunk neki az életnek, és 2012. 
március 13-án a Bizottság pedig meghozta azt a döntését, hogy kilátásba helyezte, hogy 
január 1-jén egy részét felfüggeszti. Én úgy gondolom, mást nem is hozhatott a Bizottság 
azután a track record után, amivel Magyarország rendelkezett, és szintén úgy gondolom, 
ahogy akkor is gondoltam, minden országnak az a feladata, hogy végezze el a házi feladatát. 
Magyarország - ezt erősíti meg egyébként ez a döntés - elvégezte ez a házi feladatot, megtette 
a költségvetésben szükséges lépéseket, ezért üdvözlendő, hogy május 30-án azt a javaslatot 
hozta, hogy szüntesse meg ezt a felfüggesztést, ami június 22-én kerülhet az ECOFIN elé és 
ekkor válik véglegessé maga a döntés. 

A másik eljárásrend az az európai szemeszterhez kapcsolódó országspecifikus 
ajánlások. Itt azért hozzátenném, hogy mind a nemzetállamok szintjén, mind európai uniós 
szinten, úgy gondolom, nagyon helyes lépés, hogy az Európai Unióban is intézmények és 
szabályok alakulnak ki annak érdekében, hogy a deficit és az adósság tartható szinten legyen. 
Az egy dolog, hogy a kormányoknak vagy akár az Uniónak van egy elkötelezettsége, a 
magyar kormánynak is van egy elkötelezettsége, amit többször is hangsúlyozott, hogy tartja a 
hiánycélt és az adósságcsökkentést azt pedig szintén tartja, és megint egy külön dolog, hogy 
ennek tartásához megfelelő intézményeket és szabályokat hoz létre. Magyarországon is ismert 
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például, hogy az adósságfék az alkotmányba van iktatva, hasonlóképpen az európai 
szemeszter is egy ilyen intézményrendszer. Nos, az országspecifikus ajánlásoknak a sorsa, 
amire kitérnék azért majd részletesen: az EPSCO június 21-én, az ECOFIN június 22-én 
vitatja, és ezután lesz majd végleges, tárgyalja és elfogadja az Európai Tanács június 28-án és 
29-én. Addig szakértői munkacsoportokban zajlik még az ajánlástervezet szövegének vitatása, 
én úgy gondolom, hogy inkább pontosításokra és finomításokra van ilyenkor lehetőség. 

A harmadik eljárásrend pedig a túlzott egyensúlytalansági eljárás, itt különféle 
mutatók alapján elemzik, hogy milyen makrostabilitási egyensúlytalanságok vannak az illető 
országokban. 12 ország került ebbe a csoportba, amelyeket vizsgálnak, itt Belgiumtól kezdve 
Franciaországon át Ciprus, Spanyolország, Magyarország és további országok szerepelnek. 
Az a megállapítás szerepel, hogy Magyarországon vannak egyensúlytalanságok, de ezek nem 
túlzóak, tehát ez a legfontosabb talán a megállapításban.  

Most, ha megengedik, akkor egyenként egy picit rátérnék a Bizottság túlzottdeficit-
eljárásban tett javaslataira. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabbat már említettem, tehát 
annak visszaigazolása, hogy mind idén, mind pedig jövőre az államháztartás hiánya 
3 százalék alatt marad, ami azt is jelenti ebben az esetben, hogy Magyarország kikerülhet 
majd a túlzottdeficit-eljárásból. Én úgy fogalmaznék egyébként, hogy nyilván a szabály az, 
hogy kell egy év, amikor ez effektíve megtörténik, egy lezárt év, amikor 3 százalék alatt van 
az államháztartási hiány, illetve az ország tudja dokumentálni, hogy a következő években is 
egy olyan pályán marad, amikor a deficit 3 százalék alatt van. Tehát úgy fogalmazhatnék, 
hogy technikailag ez év őszén kikerülhet Magyarország a túlzottdeficit-eljárás alól, jogilag 
nyilvánvalóan a döntést egy lezárt év után tudja meghozni a Bizottság ebben a tekintetben. 

Az országspecifikus ajánlások száma változó, országonként 6, 7, 8, 5, tehát ilyen 
számok jelennek meg, Magyarország esetében 7 ajánlást fogalmaznak meg. Azért egy picit 
végigmennék egyenként az ajánlásokon - vagy inkább valahogyan csoportba szedve.  

Az első csoport magát a túlzott hiányt, annak tartós fenntartását hozza, azt, hogy ezek 
strukturális lépésekkel történjenek meg és középtávon tarthatók legyenek. Én úgy gondolom, 
hogy ezekkel egyet lehet érteni, a magyar kormánynak is ez a célja, a Széll Kálmán-tervben 
lévő intézkedések is ezt segítik elő. 

Az ajánlások másik csoportja az már a korábban említett intézményrendszeri 
garanciákat illeti, a gazdasági stabilitásról szóló sarkalatos törvény, amelyik én úgy 
gondolom, hogy elősegíti egy csökkenő adósságpálya kialakítását. A Bizottság sokkal inkább 
egy numerikus szabályt látna szívesen. Én úgy tudom, hogy a gazdasági stabilitásról szóló 
sarkalatos törvény módosítása majd a parlament elé kerül benyújtásra.  

Megfogalmazza az ajánláscsomag a Költségvetési Tanáccsal kapcsolatos javaslatát. Itt 
egy pici kis nézetkülönbség van abban a tekintetben, hogy a Bizottság álláspontja szerint az 
analitikus eszköztárát és kapacitását célszerű erősíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy mivel a 
Nemzeti Bank elnöke és az Állami Számvevőszék vezetője tagja a Költségvetési Tanácsnak, 
mind a két intézmény mögött egy nagyon magas színvonalú és nagy apparátus áll, tehát 
rendelkezésre áll ez az apparátus. Nem is nagyon tudom elgondolni, hogy ha van egy 40 fős 
apparátus, az mennyivel lenne jobb, mint mindaz a szaktudás, ami a Nemzeti Banknál és az 
Állami Számvevőszéknél megtalálható. De ez, ahogy említettem, még a szakértői 
egyeztetések előtt van. 

 
ELNÖK: Elnézést! Az elnöklést átadom Firtl Mátyás alelnök úrnak. További jó 

munkát kívánok! Köszönöm szépen. (Balczó Zoltán: Ügyrendi javaslatot szeretnék tenni!)  
 

(Az ülés vezetését Firtl Mátyás, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Parancsoljon! 

 

Balczó Zoltán ügyrendi javaslata 

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Az az ügyrendi javaslatom, hogy ha 
ez ennyire fontos ügy, ahogy az elnök úr mondta, az képtelenség, hogy úgy tárgyaljuk, hogy 
önnek is, illetve a nagykövet úrnak is negyed négykor el kell menni. Én annyit tudtam 
vállalni, hogy nem a szokásos tizenöt percben beszélek, mint a plenáris ülésen, hanem a 
hármunk nevében tíz percet. Ha ez fontos ügy, akkor hozzászólunk, meg akarjuk várni a 
választ.  

Ügyrendi javaslatom tehát a következő: meghallgatva az államtitkár úrnak az 
előadását, tekintsük azt expozénak, és keressünk egy másik időpontot arra, amikor ennek az 
érdemi megtárgyalását folytatjuk, egyeztessünk a jelen lévőkkel. Ha valóban nemcsak 
kipipálni akarjuk, akkor tegyük ezt. Ez a javaslatom, és erről szavazást kérek. 

 
ELNÖK: Akkor még az elnök úr visszajön, ezt a kérdést hallotta, úgyhogy levezényli 

a szavazást. 
 

(Az ülés vezetését dr. Hörcsik Richárd, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy összetorlódtak az események. Az uniós biztos úr itt 
van, a konferenciákon jelen volt, hozzá igazítottuk a mai napot, úgyhogy ezért próbáltuk a 
nagykövet urat is. (Balczó Zoltán: Nem sikerült.) Egyetértek a képviselő úrral, tehát semmi 
akadálya annak, egyébként amikor én elmegyek vagy a nagykövet úr elmegy, az államtitkár 
úr itt marad, tehát a kérdéseket föl lehet tenni. De szerintem semmi akadálya annak, hogy a 
következő héten vagy a rákövetkező hetek alkalmával térjünk erre vissza, annál is inkább, 
képviselő úr, mert az országjelentés hamarosan előttünk lesz, amely ugyanerről szól. Tehát én 
egyetértek az ügyrendi javaslatával, nem hiszem, hogy ezt meg kell szavaztatni. (Balczó 
Zoltán: Kérnék szavazást.)  

Bocsánat, megszavazzuk, rendben van, tehát hogy egy későbbi ülésen térjünk vissza 
erre, ugyancsak a nagykövet úrral és az államtitkár úrral tovább folytassuk ezt a megbeszélést. 
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy szavazzon! (Szavazás. - Egyhangú.) Köszönjük szépen.  

Akkor én azt kérem a képviselő úrtól, hogy itt van az államtitkár úr, nyugodtan 
negyedórás, félórás kérdéseket is föl lehet tenni. Köszönöm szépen.  

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. Mi megvárjuk az újabbat, az expozét 

végighallgatjuk. (Az elnök távozik az ülésteremből.) 
 

(Az ülés vezetését Firtl Mátyás, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Parancsoljon! 
 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nagyon 

szépen köszönöm, és azt a lehetőséget is, hogy majd részleteiben tudjunk erről beszélni és 
megvitatni pontokat. Már csak azért is szerencsésnek tartom egyébként, mert az egy dolog, 
hogy van ez a három eljárásrend, de én úgy érzékelem, hogy mindez persze benne van egy 
európai gazdasági közegben, benne van a magyar gazdaság közegében, tehát bizonyára 
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vannak olyan kérdések, észrevételek, amelyek az európai gazdaság egészével ehhez 
kapcsolódóan összefüggnek. 

 
DR. SZŰCS TAMÁS, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője: 

Elnézést, ha már így megszakadt, nekem is el kell mennem. Annyit hadd mondjak, hogy én 
szintén nagyon örülök ennek az ügyrendi javaslatnak, ez valóban egy nagyon fontos ügy, 
úgyhogy szívesen visszajövök az államtitkár úrral együtt bármikor. Most pedig elnézést 
kérek, csak Martonyi úrral negyedóra múlva kezdődik a megbeszélésünk. 

 
ELNÖK: Akkor mindannyiunk nevében köszönjük Balczó alelnök úrnak az ügyrendi 

javaslatát. Én úgy gondolom, hogy a kérdés olyan, amire valóban vissza kell térni. A 
bizottságunkra jellemző az a gondolatmenet, hogy itt mindig meg tudtunk egyezni ezekben a 
dolgokban, és valóban térjünk vissza akkor, amikor egy új időpontban tudunk erre időt 
szakítani. 

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Akkor azért 

még elmondanám nagyon röviden (Derültség.), hogy az ajánláscsoportok harmadik része az 
gyakorlatilag a munkerőpiacot érinti, a nők munkaerő-piaci részvételét vagy az élőmunkát 
terhelő adózás kapcsolatát. Azt tisztán kell látni, hogy mindaz a munkaerő-piaci politika, amit 
a magyar kormány végrehajt, gyakorlatilag egy kínálatoldali munkaerő-piaci politika, 
nyilvánvalóan a kereslet oldaláról megfogalmazódó javaslatokat célszerű figyelembe venni.  

Hasonlóképpen van egy ajánláscsoport, amit a munkaerő-piaci integrációt érinti, a 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kapacitásának bővítését, a nemzeti roma integrációs 
stratégia végrehajtását. Úgy gondolom, hogy itt bizonyos pontosításokra szükség van abban 
az értelemben, hogy a Bizottság nem minden esetben rendelkezik azokkal az információkkal, 
ahogy a roma integrációs stratégia a gyakorlatban átültetésre kerül.  

Van egy ajánláscsoport, amelyik a versenyképesség, üzleti környezet kérdését érinti, 
az adminisztrációs terhek csökkentését például, úgy gondolom, hogy ez szintén egy olyan 
terület, ahol további lépésekre van szükség, vagy mondjuk az innovatív kkv-knak a 
támogatása. A javaslatok megfontolandóak. Van még javaslat, ami itt is elhangzott, ami a 
korai iskolaelhagyók kérdését vagy a felsőoktatást érintik. Én úgy gondolom, hogy a 
javaslatokat itt is egyenként figyelembe kell venni. Most a közlekedés és társai kérdésébe én 
nem mennék bele részletesen. 

A harmadik eljárási anyag pedig a túlzott egyensúlytalansági eljárás, ahol kiemelném, 
ami már korábban is elhangzott: van az adósságot is érintő egyensúlytalanság, ennek 
folyamatos, szoros figyelmére hívja fel a figyelmet, de a legfontosabb maga a kijelentés, hogy 
nem túlzott maga az egyensúlytalanság. 

Tehát nagyon röviden összefoglalva: én úgy gondolom, hogy mindaz, ami az elmúlt 
héten történt, nagyon fontos visszajelzés abban a tekintetben, hogy az a hosszú, küzdelmes, 
nagy erőfeszítéssel járó folyamat, amelyik az ország fiskális konszolidációját jellemezte az 
elmúlt két évben, lezárult. Ezek az anyagok is ezt erősítik meg, ennek jogi következményeivel 
is, aminek talán a legfontosabb következménye az, hogy foglalkozhatunk végre olyan 
dolgokkal is, amit szerintem mindannyian szeretnénk: foglalkoztatás, munkahelybővítés, 
kutatás-fejlesztés, innováció, reálgazdaság, külgazdaság erősítése, mindaz, amiből növekedés 
lesz. Mert azt azért tisztán kell látni, hogy a stabilitás megteremtése az egy kötelező házi 
feladat, ezt Magyarország elvégezte, de stabilitás nélkül nem lehet növekedés. Ezt kell először 
elvégezni, ez az, amire sor kerül, és nagyon remélem, hogy fokozatosan a növekedés további 
feltételeinek megteremtésére kerül majd a hangsúly. 

Köszönöm a figyelmet. 
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ELNÖK: Köszönjük, államtitkár úr. Mi is bízunk benne, hogy kialakul az a politikai 
környezet, hogy valóban tudunk nyugodtan dolgozni az elkövetkező időszakban, és köszönjük 
az államtitkár úrnak azt a pozitív, rugalmas hozzáállását is, hogy kész visszajönni ide a 
bizottság elé, és akkor nemcsak negyedórás, hanem akármennyi kérdés felmerül, akkor a 
kérdésekre válaszolni. 

Tisztelt Bizottság! Az elnök úr megbízásából szeretném jelezni, hogy várhatóan hétfőn 
11 óra 30 perctől szintén bizottsági ülésre kerül sor, de ezt feltételes módban mondom, 
Navracsics miniszterelnök-helyettes úrnak az idejétől függően. De arra kellene készülni, hogy 
lehet, hogy 11:30-kor bizottsági ülés lesz.  

Köszönöm a megjelenést, és a legközelebbi bizottsági ülésen valószínűleg 
visszatérünk arra, hogy milyen időpontot tud találni az elnök úr az államtitkár úrral és 
nagykövet úrral a következő ülésre. 

Köszönöm. 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 16 perc)  
 
 
 

Firtl Mátyás 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília  


