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Napirendi javaslat  
 
1. Tájékoztató Magyarország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és aktualizált 

konvergencia programjáról készített európai bizottsági ajánlásról 
 

2. a) Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló 
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/11396. szám); (Általános 
vita); (Első helyen kijelölt bizottságként) 

 
b) Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló 

jegyzőkönyv kihirdetésével összefüggésben címmel benyújtott politikai 
nyilatkozattervezet (P/11397. szám); (Általános vita); (Első helyen kijelölt bizottságként) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
  
Bebes István (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz)   
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)   
Dr. Szalay Péter (Fidesz)   
Káli Sándor (MSZP)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)  
Murányi Levente (Jobbik)  
Mile Lajos (független)  
Dr. Molnár Csaba (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke Firtl Mátyásnak (Fidesz), a 
bizottság alelnökének  
Ivanics Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Ékes Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) távozásától Káli Sándornak (MSZP)  
Ughy Attila (Fidesz) Lipők Sándornak (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Ivanics Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)  
Dr. Braun Márton (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz) dr. Szalay Péternek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Dr. Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár 
Dr. Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője 
Győri Enikő, az európai uniós ügyekért felelős külügyminisztériumi államtitkár 

Jelen van:  
Dr. Zúgó Liliána, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének 
munkatársa
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! Megkezdjük a mai napi munkánkat. Tisztelettel köszöntöm dr. Szűcs Tamás 
nagykövet urat, dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár urat és a napirendünknek megfelelően a 
bizottsági munkát elkezdenénk. Előtte szeretném bejelenteni az eseti képviseleti 
megbízásokat, hogy ezután a napirendet szavazásra tudjam feltenni. Ékes József képviselő úr 
helyettesíti Ivanics Ferenc képviselő urat, Nógrádi Zoltán képviselőt képviseli Szalay Péter, 
Braun Mártont képviseli Bebes István és jómagam képviselem az elnök urat, ebből fakad az a 
probléma, hogy én vezetem a bizottsági üléseket.  

Ezek után tisztelettel kérem a tisztelt bizottságot, hogy a mai napi napirendi ajánlást 
kézfeltartással elfogadni szíveskedjen. (Szavazás.) Köszönöm. 

Tájékoztató Magyarország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és aktualizált 
konvergencia programjáról készített európai bizottsági ajánlásról 
Tisztelt Bizottság! Az előterjesztésből kitűnően megkérem dr. Szűcs Tamás urat, az 

Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetőjét, hogy ő kezdje majd a mai napon 
a bizottsági napirendi pont tárgyalását. Elöljáróban annyit szeretnék elmondani - erről 
egyébként mindenki a sajtóból megfelelő módon értesült -, hogy május 29-én a közzétett 
javaslatcsomag alapján az Európai Bizottság az európai szemeszter keretében értékelte a 
tagállamok nemzeti reformprogramjait és országspecifikus ajánlásokat fogadott el. A 
túlzottdeficit-eljárás alatt álló tagállamok közül Magyarország és további 4 tagállam esetében 
az eljárás megszüntetését javasolta. Még egy megjegyzést szeretnék tenni. Az elmúlt héten 
pont május 28-29-én a bizottságunk néhány tagja Brüsszelben járt és valóban nagyon jó érzés 
töltött el bennünket, amikor ez a bejelentés megtörtént. Ezek után átadom a szót a nagykövet 
úrnak. 

 
Dr. Szűcs Tamás szóbeli kiegészítése 
DR. SZŰCS TAMÁS, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Elsősorban is köszönöm a 
lehetőséget, hogy az éves növekedési jelentés után ma bemutathatom az európai szemeszter 
egyik újabb fontos határkövét, a Magyarország számára készített országspecifikus 
ajánlásainkat.  

Mielőtt ennek a részleteire rátérnék, engedjék meg, hogy legelőször is gratuláljak 
ahhoz a javaslathoz, amelyet már ön is említett, és amely arra irányul, hogy 9 év után 
Magyarország kikerüljön a túlzott költségvetésihiány-eljárás alól. Noha a tanácsi döntés még 
hátra van, nagyon valószínű, hogy ez pozitív lesz. Azt gondolom, hogy ez közös siker, hiszen 
az eljárás során az Európai Bizottság nem ellenérdekű félként, hanem végig partnerként 
viszonyul valamennyi tagállamhoz, így Magyarországhoz is. A megerősített gazdasági 
kormányzás segítségével szoros együttműködés kell ahhoz, hogy a közös cél, a fenntartható 
gazdasági pálya megvalósuljon.  

Ugyanezt a közös célt szolgálják az európai szemeszter keretében az országspecifikus 
ajánlások is. A közös cél közös érdeket is jelent, a tagállamoknak és az EU intézményeinek 
közös érdeke a megfogalmazott ajánlások végrehajtása. Ezt fejezi ki egyébként az is, hogy a 
Bizottság ajánlásait a Tanács több formációban is alaposan megtárgyalja, ha szükséges 
módosíthatja és végül az Európai Tanács fogja elfogadni. Vagyis legmagasabb szintű 
kollektív politikai kötelezettségvállalás történik a javaslatok végrehajtására. Nem véletlen, 
hogy az Európai Bizottság elnöke, Barroso úr azt hangsúlyozta az ajánlásokat bemutató 
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beszédében, hogy Európának konszenzusra van szüksége, olyan szakpolitikákat kell 
kialakítanunk, amelyek egyszerre szolgálják minden egyes tagállam és az Unió egésze 
érdekeit. Barroso elnök úr egyben azt is jelezte, hogy a júniusi Európai Tanács ülésén 
ugyanerre, az európai konszenzus megteremtésének szükségességére fogja felhívni a 
tagállami vezetők figyelmét, rámutatva arra, hogy csak együtt cselekedve juthat ki Európa 
megerősödve a válságból.  

Mivel a mostani válság egyszerre strukturális és ciklikus, a reformokat ehhez az egész 
Unióban fel kell gyorsítani. A deficittel küzdő országoknak javítani kell a 
versenyképességükön, a többlettel rendelkezőknek pedig élénkíteni kell belső keresletüket. 
Konkrét, fókuszált intézkedésekre van szükség ahhoz is, hogy a munkanélküliek, különösen a 
fiatalok helyzete már rövid távon is javuljon. A múlt szerdán közzétett dokumentumcsomag, 
az EU-IMF-program országokat leszámítva, a minden tagállam számára készített 
országspecifikus ajánlásokat, az ezeket alátámasztó bizottsági elemezéseket, úgynevezett 
szolgálati munkadokumentumokat, valamint az érintett országok, így Magyarország esetében 
is az EDP-ajánlásokat tartalmazza. Ezt egészíti ki az a „Túllendíteni Európát a válságon” 
címet viselő bizottsági közlemény, amely részletes tagállami elemzésekre támaszkodva átfogó 
értékelést ad a válságkezelés helyzetéről, az elért eredményekről és a főbb teendőkről. Ez a 
dokumentum talán kicsit kevesebb figyelmet kapott Magyarországon, de azt gondolom, hogy 
érdemes ebben elmélyedni, ha alkalmuk akad rá. Nagyon röviden: ebből az anyagból jól 
látható, hogy az elmúlt évek széles körű reformjainak eredményeképpen megindult az európai 
gazdaság fokozatos kiegyensúlyozódása. A fiskális konszolidáció is zajlik, a 2009-es negatív 
csúcshoz képest mára az Európai Unió átlagos költségvetési deficitszintje csaknem a felére 
csökkent. Ha a Tanács jóváhagyja a Bizottság mostani EDP-ajánlásait, javaslatait, akkor 16 
tagállammal szemben fog folytatódni ez a túlzotthiány-eljárás, ami természetesen még mindig 
túl sok, de kétségtelenül előrelépés a negatív csúcspontot jelentő 24 országhoz képest. Az is 
egyértelmű, hogy a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében elfogadhatatlan szintet ért 
el, ezért azonnali és határozott lépéseket igényel a kezelése. Ezzel párhuzamosan strukturális 
reformok kellenek a növekedés beindításához, amelyek a munkanélküliség csökkentéséhez és 
a közpénzügyek fenntarthatóságának helyreállításához egyaránt elengedhetetlenek. 

Ebben a kontextusban, ezeknek az általános szempontoknak a fényében kerültek 
megfogalmazásra a Magyarország számára készített országspecifikus ajánlások is az európai 
szemeszter keretében. Az ország és az Unió előtt álló komplex kihívások olyan átfogó választ 
igényelnek, ami a nemzeti és európai szintű döntéshozatal szoros együttműködését igényli. 
Ennek jobb megértéséhez készítettünk egy slide-ot. Éppen most érkeztek meg a kollégáim 
ezzel a slide-dal, a bejutással kis nehézségük volt, de pont akkorra időzítettük, amikorra ehhez 
a részhez értem a beszédben, úgyhogy minden jó, ha vége jó. Ez a slide, amely első ránézésre 
kicsit komplikáltnak tűnik, bár az államtitkár úr számára nyilván egyszerű, az ő számára is ide 
készítettem, jól ismeri, azt mutatja be, hogy hogyan függ össze mindez, milyen módon áll 
össze a különböző alkotóelemekből az Európai Unió válasza a gazdasági válságra. Egy külön 
ábrát, a 2. ábrát készítettünk az európai szemeszter folyamatáról is, amelynek, mint az ábrán 
látható, most a lezárásához közeledünk. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is 7 fő területre vonatkozóan fogalmazott meg az 
Európai Bizottság Magyarországra vonatkozó ajánlásokat. Ezek a költségvetési finanszírozás, 
a pénzügyi szektor, adózás, munkaerő-piac és szegénység, üzleti környezet, oktatás, illetve az 
energia és közlekedés területei, ezen belül mintegy 40-50 konkrét javaslat szerepel, amelyek 
mind a Tanács számára készített ajánlásban, mind az ezt alátámasztó szolgálati 
munkadokumentumban részletesen megtalálhatóak. Fontos, hogy többségük igen szorosan 
kapcsolódik közvetlenül is az Európa 2020 stratégiához, illetve ennek 5 fő célterületéhez. 
Ezek a foglalkoztatás, a kutatás-fejlesztés, energia, klímapolitika, oktatás és a szegénység 
elleni küzdelem. Ezt az összefüggésrendszert mutatja be egyébként a 3. ábra. 
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Valamennyi konkrét ajánlás részletes ismertetésére nyilván nincs most idő, de azt 
gondoltam, érdemes a legfontosabbak közül felidézni néhányat. A 7 ajánlás közül az első 
ajánlás keretében egy hiteles növekedésbarát és kiadáscsökkentésen alapuló költségvetési 
stratégia kialakítását javasoljuk Magyarországnak. Véleményünk szerint így lehet fenntartható 
a programidőszak alatt a középtávú költségvetési céloknak megfelelő, rendezett pozíció. 

A második ajánlás keretében a hitelnyújtás normális feltételeinek visszaállítását 
célozzuk, azt javasoljuk, hogy javítsák a portfolióminőséget, folytassanak szoros konzultációt 
az új szakpolitikai kezdeményezésről valamennyi érintettel és erősödjön tovább a pénzügyi 
szabályozás rendszere.  

A harmadik ajánlás egy stabil, kiegyensúlyozottabb és kiszámíthatóbb társaságiadó-
rendszer megteremtését célozza. Úgy látjuk, hogy a növekedés és a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében érdemes volna egyszerűsíteni a társasági adózást, csökkenteni az 
ágazat specifikus adók által teremtett torzulásokat, valamint mindenképpen folytatásra 
érdemesnek látjuk a munka megadóztatásának foglalkoztatás-barátabbá tételét az alacsony 
keresetűek adóterheinek enyhítésével.  

A negyedik ajánlás alapvetően a munkanélküliségre vonatkozik, ezen belül kiemelt 
figyelmet fordít az ifjúsági munkanélküliség kérdésére. Nyilván mindenkinek közös érdeke, 
hogy visszaszoruljon az ifjúsági munkanélküliség, ehhez adhat lehetőséget például az ifjúsági 
garancia, ugyanezt szolgálhatja az aktív munkaerő-piaci intézkedések megerősítése és azt is 
javasoljuk, hogy a közmunkaprogram helyett, ennek a dominanciája helyett erősítse meg a 
kormányzat az úgynevezett aktiválási elemeket.  

Az ötödik ajánlásunk az üzleti környezet jobb megteremtésére, barátságosabb, 
befektetőbarátabb üzleti környezet kialakítására vonatkozik. Itt alapvetően a szabályozási 
keret stabilabbá tételével és a piaci verseny elősegítésével látjuk ezt előmozdíthatónak. 
Javasoljuk, hogy az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések végrehajtása 
keretében javuljanak a közbeszerzési szabályok és további intézkedések szülessenek a 
korrupció leküzdéséhez, valamint kezelésre kerüljenek az igazságszolgáltatás 
függetlenségével kapcsolatos aggályok is. 

Az utolsó két ajánlás közül a hatodik a korai iskolaelhagyókra vonatkozó nemzeti 
stratégiára, illetve általában az oktatási rendszerre vonatkozik. Itt azt javasoljuk, hogy az 
inkluzív általános oktatáshoz való hozzáférés javuljon, különösen a romák számára. Valamint 
egy olyan felsőoktatási reformot látnánk célszerűnek, amely nagyobb arányban teszi lehetővé 
felsőfokú végzettség megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű tanulók számára. 

Végül a hetedik ajánlás vonatkozik egyrészt az energiapolitikára, másrészt a 
közlekedésre. Itt véleményünk szerint a szabályozott energiaárak fokozatos megszüntetésére 
lenne szükség úgy, hogy biztosítva legyen e közben a gazdaságilag kiszolgáltatott fogyasztók 
hatékony védelme. A működési költségek csökkentése és a bevételek növelése révén látjuk 
biztosíthatónak az állami tulajdonú vállalatok pénzügyi fenntarthatóságának elérését a 
közlekedési ágazatban. 

Ha megengedik, zárásképpen végül szeretnék visszatérni egy, a bevezetőmben már 
említett gondolathoz, a tagállamokkal való szoros együttműködés szükségességéhez, a 
partneri viszonyhoz. A tavalyi európai szemeszter egyik fontos tapasztalata volt és a 
tagállamok kifejezett kérése volt, hogy az idén az eddiginél több konzultációra kerüljön sor az 
ajánlások kidolgozása folyamán. Éppen ezért erre idén a korábbinál is nagyobb hangsúlyt 
fektettünk, országonként három formális konzultáció zajlott le Brüsszelben a tagállami 
kormánytisztviselőkkel, így Magyarországgal is. Folyamatos kapcsolatban voltunk szakértői 
szinten is valamennyi tagállammal. (Dr. Molnár Csaba megérkezik.)  
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Szintén újítás, hogy ebben az évben az Európai Bizottság úgynevezett európai 

szemeszter tisztviselőket delegál a tagállami európai bizottsági képviseletekre, akiknek fő 
feladata az európai szemeszter hatékonyabb megvalósítása, a még mélyebb országspecifikus 
gazdasági és jogi elemzés elősegítése. Toborzásuk folyamatos, jelenleg a tagállamok mintegy 
felében dolgoznak ilyen tisztviselők, Budapesten január óta munkatársunk dr. Zúgó Liliána 
jogász, közgazdász, aki itt ül mellettem. Engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat a mai 
ülésen az ő bemutatására is. Öt éve dolgozik az Európai Bizottság kötelékében a belső piaci 
főigazgatóságon, korábban mind az állami, mind a magánszektorban dolgozott és sokak 
számára ismerős lehet a kormányzatban is, mert a magyar elnökség időszaka alatt egyike volt 
a kormány által kikért bizottsági szakértőknek, akik az elnökségi munkát segítették. Mindez 
azt szolgálja, hogy minél jobban ki tudjuk használni a szinergiákat, be tudjuk vonni a 
kormányzat mellett a civil és az üzleti szférát, az érdekképviseleti szervezeteket is az európai 
és a nemzeti döntéshozatal összehangolására. Az európai gazdasági reformfolyamat csak 
akkor lehet sikeres, ha valamennyi szereplője együttműködik és az országok magukénak érzik 
a teendőket.  

A bizottsági ajánlások végrehajtása ugyanis közös felelősség, ezért értelemszerűen 
minden tagországban számítunk az aktív közreműködésre. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm, nagykövet úr. Úgy gondolom, szinte szerencsés, hogy dr. 

Cséfalvay Zoltán mindezt hallotta és valóban a kormány megfelelő reakciójával tud ezekre a 
felvetett kérdésekre is válaszolni, elmondhatja, hogy mit tettünk és teszünk, ezen felvetések 
függvényében hogyan alakulnak majd az ajánlások kapcsán elvállalt magyar lépések. A 
magam részéről még annyit tudok mondani, hogy a felsorolt sok-sok kérdést látva, mint 
egyszerű országgyűlési képviselő úgy látom és képviselőtársaimmal úgy látjuk - 
megelőlegezve még amit a nagykövet úr mondott -, hogy nagyon sok kérdésben bizony ezeket 
a lépéseket megtettük kellőképpen, nem véletlenül jutottunk abba a helyzetbe, ahova végül is 
mostanra el tudott jutni Magyarország. Államtitkár úrnak megadom a szót. 

 
Dr. Cséfalvay Zoltán szóbeli kiegészítése 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: 

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Nagykövet Úr! Mindenekelőtt köszönöm a 
meghívást, hogy ezekről a nagyon fontos országspecifikus ajánlásokról beszélhetünk és jó 
volt hallani, hogy konzultáció és konzultációs folyamat van még előttünk is különböző 
szakbizottságok és szakértői csoportok keretében júniusban és már ezen a héten elindul. 

A nagykövet úr említette már az országspecifikus ajánlások menetrendjét, én erről 
nem beszélnék részletesebben, inkább az országspecifikus ajánlásokról. Van néhány olyan 
országspecifikus ajánlás, illetve olyan pont, amellyel nem értünk és nem érthetünk egyet.  

Kezdeném az elsővel, a nagykövet úr is említette, azzal a kijelentéssel, hogy kezelje az 
igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályokat. Ez gyakorlatilag mindenfajta 
konkrétumot nélkülöz és kifejezetten politikai természetű megállapítás egy olyan 
ajánlássorozatban, amelyiknek célja a növekedés és a foglalkoztatás erősítése. Tehát ezt az 
ajánlást ebben a formában elfogadhatatlannak tartjuk. Tehát mindazt, ami beszúrt mondatként 
szerepelt, hogy kezelje az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályokat, a 
magyar kormány elfogadhatatlannak tartja ezt a kijelentést. (Ivanics Ferenc megérkezik.)  

Abban a fejezetben, és majd részleteiben rátérnék, amelyik az üzleti környezet 
javításával foglalkozik, úgy gondoljuk, nagyon egyoldalú képet vázol fel a Bizottság javarészt 
különböző rangsorokra és benchmarkokra építve, noha a tényleges adatok, például a tavalyi 
külföldi működőtőke-beáramlás éppen ennek ellenkezőjét mutatja. Tehát úgy gondolom, hogy 
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a Bizottság által felvázolt képet a tényadatok nem támasztják alá. A nagykövet úr is említette, 
hogy van egy ajánláscsoport, amely az adózás területén fogalmaz meg javaslatokat. Ezzel 
szemben elvi kifogásunk van. Az adózás tagállami hatáskör eltekintve attól, hogy egyes 
részleteiben megnevezett adójavaslatokkal különböző fajta észrevételeink vannak, de magával 
az egész jelenséggel kapcsolatban, tehát hogy adóügyekben konkrétsággal fogalmaz meg 
ajánlásokat a Bizottság, ahogy említettem, elvi kifogásunk van. Tehát a négy legfontosabb 
ajánlás az igazságszolgáltatás, utána az üzleti környezet egyoldalú megítélése, az adókkal 
kapcsolatos megállapítás, a negyedik pedig a szabályozott lakossági energiaárak 
liberalizálásával kapcsolatos észrevétel. Ezzel hosszabb távon egyetértünk, egyet is érthetünk, 
de utalva a nem rég lezajlott európai tanácsi értekezletre és ülés megállapítására, előtte 
szükséges az egységes európai belső piac kialakulása ezen a területen. Tehát ezt 
mindenképpen figyelembe kell venni. A javaslatok természetéhez annyit hozzátennék még, 
hogy sok esetben a Bizottság policy javaslatokkal él különösen, mondjuk, az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdésének kérdésében. Hozzátenném azt is, hogy az Európa 2020 
célokhoz igazodó javaslatokat figyelembe kell venni a 2014-20-as tervezésnél, tehát azt, ami 
például a munkanélküliség helyzetére, vagy éppen az oktatásra vonatkozik. 

Ha megengedik, részleteiben a hét ajánláscsoport kapcsán néhány rövid észrevételt 
tennék. Az első az államháztartással kapcsolatos. Itt kifejti a Bizottság, hogy a Költségvetési 
Tanács hatáskörének szélesítését tartja indokoltnak, vagy hogy a Költségvetési Tanács 
különböző tanulmányokat rendeljen meg és ezzel bővüljön az elemzőképessége. Nem tartjuk 
indokoltnak, hogy ennyire részletes, restriktív, ha szabad így fogalmazni, előíró ajánlást 
fogalmazzon meg a Bizottság ebben az esetben. Egyébként a Költségvetési Tanács most is 
élhet és él is ezzel a jogosítvánnyal. 

Ami a pénzügyi közvetítő rendszert illeti, úgy gondolom, abban egyetérthetünk, hogy 
a bankrendszer hitelezési aktivitásának növelése rendkívül fontos. Azzal az állásponttal 
azonban, amely a túlzott adózásra, vagy a pénzügyi szektor túlzott adózására vonatkozik, 
vagy más néven mondva a bankadó csökkentését fogalmazza meg, szintén nem értünk egyet. 
(Káli Sándor megérkezik.) Az adórendszeri ajánláscsoport esetében már említettem, hogy elvi 
kifogásunk van az adózás terén megfogalmazott javaslatokkal. Ezen kívül úgy gondoljuk, 
hogy ami az ágazatspecifikus adókat illeti, Magyarország megtette a lépéseket, tehát az 
úgynevezett válságadókat kivezette és ezeket forgalmi, illetve vagyoni típusú adókkal részben 
felváltotta, melyek egyébként a terhelést is alacsonyabbá tették. Ez egyébként nem jelenik 
meg a Bizottság által megfogalmazott javaslatban, úgy gondolom, mindenképpen figyelembe 
kell venni, hogy az ágazatspecifikus adók, ha ez alatt a válságadókat értjük, ez év január 1-jén 
megszűntek. 

A munkaerő-piaci javaslatok, ajánlások terén, úgy gondolom, hogy mindaz, ami a 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat erősítése kapcsán megjelenik, tavaly is szerepelt és 
szerepel majd a 2014-20-as tervezési időszakban, fontos megállapítás, vagy az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése, az ezért tett lépések szintén nagyon fontosak. Ugyanakkor hadd 
fejezzem ki azt, hogy az a megállapítás, hogy csökkentse a közmunkaprogram dominanciáját 
a foglalkoztatási intézkedéseken belül, a dominancia kifejezés, tehát túlsúlya, úgy gondolom, 
nem felel meg a tényeknek és a helyzetnek. Egyetérthetünk abban, hogy a közmunkából 
kivezető aktiválási munkaerő-piaci eszközök erősítésére van szükség, de látni kell, hogy 2013 
és ’14 távlatában a közmunka továbbra is egy fontos eszköz. Tehát ezzel a sommás 
kifejezéssel, hogy csökkentse a közmunka dominanciáját, ebben a formában nem értünk 
egyet. 

Az 5. ajánláscsoport az üzleti környezetre vonatkozik, hogy teremtsen támogató üzleti 
környezetet. Itt az elhangzottak alapján úgy tűnik, hogy a Bizottság túlságosan egyoldalúan és 
nem mindig az adatokra támaszkodva veszi ezt figyelembe. Hadd utaljak újra a tavalyi 
közvetlen működőtőke-befektetéseknek az arányára, nagyságára, ami ezzel ellentétes, és 
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ahogy említettem, itt szerepel a „kezelje az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos 
aggályokat” szövegrész, ezt elfogadhatatlannak tartjuk e tekintetben. Hasonlóképpen van egy 
kijelentés a korrupcióellenes intézkedésekről. Magyarország tett korrupcióellenes 
intézkedéseket és folyamatosan tesz, ezeket is kérjük erősebben figyelembe venni. 

Ami az oktatásra és a korai iskolaelhagyókra vonatkozó ajánlásokat illeti, úgy 
gondolom, hogy kisebb pontosításokkal a javaslatban szereplők elfogadhatók.  

Végül a 7. ajánláscsoport - a hálózatos iparágaknál szerepel -, hogy fokozatosan 
szüntesse meg az ország a szabályozott energiaárakat. Itt figyelembe kell venni, hogy ez 
akkor lehetséges, ha az egységes belső energiapiac megvalósul és ezzel egy európai 
árkonvergencia jön létre. Tehát javasoljuk, hogy ezt a pontot összhangban az Európai Tanács 
május 22-ei következtetésével, arra építve és azzal összhangban célszerű megfogalmazni, 
mert ezzel a megfogalmazással, annak figyelembevétele nélkül nem tudunk egyetérteni. És 
végül nem értünk egyet ugyancsak ebben a pontban szereplő megállapítással, amelyik a 
szabályozó hatóság függetlenségével kapcsolatos. Úgy gondoljuk, és nem rég hozott erről 
döntést a parlament, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
létrehozásával a szabályozói hatóság függetlensége éppenséggel növekedett. Tehát kérjük ezt 
is majd figyelembe venni.  

Ezek lennének nagyon röviden a főbb észrevételek. Nyilvánvalóan a fogalmazásnak 
néhány apró pici pontjaiba idő hiányában nem mennék bele, de ahogy említettem, van néhány 
nagyon sarkalatos pont, amivel nem értünk és nem érthetünk egyet, ahogyan korábban szó 
volt róla, ezek az igazságszolgáltatást, az üzleti környezetet, az adóügyeket és az energiaárak 
liberalizálását érintő megállapítások. Köszönöm a figyelmet. 

 
Kérdések, hozzászólások 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr.  
A kérdések ideje következik. Képviselőtársaim, kérdést ki kíván feltenni? (Balczó 

Zoltán jelentkezik.) Balczó képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. Szokás szerint a kérdéseket és a 

hozzászólást egyben tenném meg az elnök úr első hozzászólása után, amit természetesen nem 
tekintek a Házszabály megsértésének, mert nincs alelnök, akinek átadhatta volna az ülés 
vezetését, így érthető, hogy az első gondolatait elmondta.  

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a Jobbik, nyilván szavazás nem volt, 
hanem kifejtette a véleményét a konvergencia programról, nem támogatta azt, hiszen a 
konvergencia programban a következő év makrogazdasági pályája gyakorlatilag le lett 
fektetve és nem látjuk, hogy olyan változás történne, amely a magyar gazdaság, a társadalom 
legsúlyosabb kérdéseire választ adna. Ugyanakkor most abban a helyzetben vagyok, és ez 
ritka pillanat, hogy elsősorban Cséfalvay államtitkár urat a Jobbik részéről támogatni 
szeretném mindabban a részmegoldások melletti, úgy tűnik, elkötelezettségben, amit 
elmondott. Tényleg remélem, hogy nem egy olyan helyzet alakul ki majd a végén, amit a 
túlzottdeficit-eljárás megszüntetése érdekében Varga Mihály gazdasági miniszter úr úgy 
foglalt össze, hogy amit az Unió tőlünk kér, az méltánytalan, szükségtelen és igazságtalan, de 
végrehajtjuk. Bízom benne, hogy a végeredmény az lesz, hogy a kormány kitart a mellett az 
álláspontja mellett, amit itt több kérdésben az államtitkár úr elmondott. Nyilvánvalóan itt az 
egyik kérdéskör az, hogy a közteherviselésbe milyen módon vonja be a kormány, 
Magyarország a pénzügyi, banki és ágazati multinacionális cégeket. Itt szerepel egy igény, 
hogy teremtsen a külföldi közvetlen befektetők számára vonzó környezetet, de hozzátenném, 
azért ez húsz éven át annyira vonzó környezet volt szerintem, ami nyilvánvalóan túlment azon 
a mértéken, amit méltányos középútnak nevezhetnénk. Természetesen azok, akiknek ebben a 
helyzetben a profitja csökken, nyilvánvalóan tiltakoznak ellene, de úgy gondolom, helyes, 
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hogy a kormány a közteherviselés megtartása mellett áll ki. Ugyanakkor hasonló a kérdés az 
energiaárak vonatkozásában. Itt ellentmondásnak tartom ezt az igényt, hogy szüntesse meg a 
szabályozott energiaárakat, ugyanakkor biztosítsa a gazdaságilag kiszolgáltatott fogyasztók 
hatékony védelmét. Mert jelenleg semmi más lehetőséget nem látok a kiszolgáltatott 
fogyasztók hatékony védelmére, mint a szabályozott energiaárat. Az egy külön kérdés, hogy 
egy teljes egységes európai energiapiac végső kialakítása során vajon milyen módon 
szüntethető meg ez a szabályozás, de láttuk, hogy a liberális energiapiaci nyitás első időszaka 
sem feltétlenül és tartósan hozott volna árcsökkentést, tehát úgy ítélem meg, hogy ennek a 
fenntartása fontos szempont.  

Egyébként röviden még visszatérve ahhoz az elvi kérdéshez, hogy az adók milyen 
módon tarthatók fenn, itt ebben az európai bizottsági igényben látok egy ellentmondást a 
következő napirendi pontunkhoz képest. Hiszen a következő napirendben fogjuk ratifikálni 
azt az ír nép, Írország által megfogalmazott aggályokat, amelyet az Európai Unió akceptál, és 
ebben tételesen szerepel az adózásra vonatkozó önálló tagállami jog. Tehát az ezt követő 
napirendben teljesen és világosan azt fogjuk megszavazni, akik ezt támogatják, hogy az 
adókérdésben ezt a jogot fenntartja, tehát kicsit ellentmondásnak érzem ezt. Nyilván az 
Európai Bizottság nem az Európai Unió tagországainak egységes véleményét kell hogy 
feltétlenül ossza, de mégis látok egy ellentmondást, mert itt mi most ezt fogjuk valamilyen 
módon ezzel a szerződés melletti ratifikálással, illetve törvénybe iktatással kifejteni. 

Azzal egyetértek, amit a közmunkaprogram dominanciája kapcsán mondott a 
nagykövet úr, amit én úgy fordítottam le a magam nyelvi elemzésével, hogy a foglalkoztatási 
intézkedéseken belül csökkentse a közmunkaprogram dominanciáját. Ez nem azt jelenti, hogy 
több a közmunkás, mint a nem közmunkás, hanem az elmúlt időszakban komoly meghatározó 
intézkedések a közmunkaprogramot érintően jöttek létre. De természetesen önmagában igaz, 
hogy nem ez dominál, de az aktivitási elemek erősítésével, azt hiszem, valamennyien egyet 
tudunk érteni.  

Hadd mondjak egy olyan véleményt, a Jobbikét, amely eltér a kormányétól, a 
Bizottságétól. (Olvassa.) „Hajtson végre olyan felsőoktatási reformot, amely nagyobb részt 
teszi lehetővé felsőfokú végzettség megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű tanulók 
esetében.” Amennyiben itt a diplomás BSC, MSC képzésre gondol, az akkreditált felsőfokú 
szakképzést pedig nem érti bele, akkor személy szerint én ezzel nem értek egyet. Annyit hadd 
mondjak, és igyekszem hamar befejezni, hogy a személyes tapasztalataim megvannak, 38 év 
felsőoktatási státus, pályafutás után most fizetés nélküli szabadságon vagyok, május 31-én 
teljes mértékben véget ért a kormány ismert intézkedése alapján az én főiskolai státusom a 
nyugdíjas mivoltom miatt. De azért ezen tapasztalat alapján világosan látom, hogy nagyobb 
számban felsőoktatásban a jelenlegi magyar körülmények között kibocsátani hallgatókat, 
figyelembe véve adott esetben adott intézmények diplomaértékét, az elhelyezkedési 
lehetőséget, két nem kívánatos eredményt hoz. Úgy ítélem meg, hogy kellő propagandával 
szülők és fiatalok esetében erősíteni kellene azokat a színvonalas érettségi utáni 
szakképzéseket, amelyekre lehetőség nyílik és munkaerő-piaci igény van, mert jelen 
körülmények között, amilyen módon - most nem akarok a részletekbe belemenni - a 
felsőoktatás működik, még nagyobb arányszámban a jelenlegi szabályozásnál hallgatókat 
küldeni, két dolgot eredményez: a diplomák elértéktelenedését és a munkaerő-piacon nem 
keresett tudásra tennének szert. Ez egy olyan kérdés tehát, amivel a Jobbik oktatáspolitikusai 
nem értenek egyet.  

Még egy apróság és ez valóban kérdés lesz. „A Költségvetési Tanács kötelező 
hatáskörét növelje, beleértve a számszerű költségvetési szabályok betartásának szisztematikus 
utólagos ellenőrzését.” Lehet, hogy tévedek, de úgy tudom, ez az Állami Számvevőszék 
feladata, ezt teljesíti is, erről zárszámadást nyújt be, a zárszámadásban a számadaton kívül a 
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törvényi teljesítés is benne van. Úgyhogy nem egészen értettem ezt. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A lojalitását is, mert nem sűrűn vezetek bizottsági 

ülést. Ékes képviselő úré a szó! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr! Nagykövet Úr! Államtitkár Úr! Abban 

a szerencsés helyzetben voltam több képviselőtársammal együtt, hogy szerdai napon ott 
voltunk Brüsszelben, az Európai Parlamentben és talán még meleg volt a határozati javaslat, 
amelyet kézbe is vehettünk. Külön öröm, hogy 9 év után Magyarországnak ezt sikerült 
teljesíteni és ezáltal a Bizottság határozati javaslattal is ezt megerősítette, június 27-28-án 
pedig majd a Tanács is ebben a döntést meghozza. Tudjuk azt is, hogy a különböző ajánlások 
területén egyeztetési folyamatokat kell végrehajtani a Tanács döntéséig. Úgy látom, hogy 
ezeknek a döntő többsége a törvénykezés területén megoldott és a megfelelő válaszokat is a 
magyar kormány ezekre meg tudja adni.  

A kérdésem inkább azzal kapcsolatos, hogy voltunk külügyi bizottsági ülésen is, ahol 
egyébként elég határozottan megfogalmazódott például az európai gazdasági élet szereplőinek 
az elmúlt időszakban tanúsított viselkedése, a Kínába történő áramlás, tehát az olcsó 
munkaerő-piacon való részvétel. Egyfajta ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Unió a 
tagországok felé is, hogy lehetőleg csalják vissza azon gazdasági társaságokat, amelyek 
élenjárnak a világpiacon. Milyen hatással bír tulajdonképpen a deficiteljárás megszüntetése 
Magyarország számára a nemzetközi piacon? Tehát egyfajta megnyugvás tapasztalható, ott is 
hallottuk, tudjuk nagyon jól, hogy a pénzügyi, gazdasági piacon egyfajta megnyugvást okoz 
Magyarországgal szemben, e mögött a minősítő intézmények is át fogják gondolni az eddig 
alkotott véleményüket a magyar pénzügyi-gazdasági folyamatokról, valamint a befektetések 
területén is, hisz érezhető, hogy Magyarországon, fogalmazzunk úgy, a pénzügyi piac és a 
gazdaság már előbb beárazta ezt a döntést, mint ahogy az Európai Bizottság a maga részéről 
meghozta. Tehát egyfajta elmozdulás érezhető, tapasztalható a befektetések és a hazai 
vállalkozások területén is. A jövőkép, fogalmazzunk úgy, pozitív irányba fordult. Tehát erre 
szeretnék erőteljesebben rákérdezni, hogy ezek a folyamatok mindannyiunk számára, nem azt 
mondom, hogy megnyugtatóak, de már elindultak.  

 
ELNÖK: Mile Lajos képviselőtársamé a szó. 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Nagykövet Úr! Államtitkár 

Úr! Köszönöm szépen a beszámolót. Három vagy négy megjegyzésem, kérdésem lenne 
mindössze. Azt lehet látni, hogy az ajánlások között van jó néhány, amivel nem ért egyet a 
kormányzat. Az első tisztázó jellegű lenne. Említette az igazságszolgáltatás függetlenségével 
kapcsolatos elvárást, és jól értettem-e, hogy ez azért nem elfogadható ebben az 
ajánláshalmazban, mert tartalmilag nem tartozik ide. Tehát, ha úgy tetszik, rendszeridegen ez 
a fajta elvárás, amit nem itt kell megfogalmazni. Vagy tartalmi okok miatt nem fogadja el ezt 
az ajánlást, vagy az ajánlás megfontolását a kormányzat?  

A következő kérdés a közmunkaprogramra vonatkozik. Az érthető volt, hogy 
fogalomhasználati probléma van, hiszen ez a dominancia kifejezés sokféle értelmezést 
lehetővé tesz. Viszont tudunk-e érvelni olyan adatokkal egy ilyen elvárással szemben, amely 
adatok azt mutatják ki, hogy a közmunkaprogramból milyen arányban kerülnek emberek az 
aktív munkaerő-piacra. Tehát milyen ez a fajta képessége a közmunkaprogramnak, hogy a 
foglalkoztatáson belül mennyiben, milyen százalékban képes kibocsátani embereket, akik az 
aktív munkaerő-piacon, ha úgy tetszik, aztán a versenyszférában is el tudnak helyezkedni és 
tudják biztosítani a létezésüket. (Dr. Szanyi Tibor távozik.)   
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A következő a tőkebeáramlás, annak mértéke, ami mindig meghatározó és mindig 

vitákat vált ki, mert természetesen nem mindegy, hogy milyen természetű, milyen jellegű tőke 
érkezik és aztán itt az a továbbiakban hogyan viselkedik. Viszont nem is nagyon lehet hallani 
arról valami kimutatást, adatot, elemzést, hogy a magyar gazdaság helyi tőkeképző-képessége 
milyen. Azt gondolom, hogy a fenntarthatóság és a megbízhatóság szempontjából is 
meghatározó lenne, hogy a sajátosságainkat, az adottságainkat a lehető legtalpraesettebben 
kihasználva milyen mértékű a helyi tőkeképző-képessége ennek az országnak most, hiszen 
nyilvánvalóan a kiszolgáltatottságot is csökkenti esetlegesen és az egyéb profitérdekeket, ha 
itt helyben olyan ágazatokban és olyan területeken tudunk tőkeképző-tevékenységet folytatni, 
amelynek persze aztán a foglalkoztatáspolitikában, ha úgy tetszik, még kulturális területen is 
vannak vonzatai. Köszönöm szépen, ennyi.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További kérdés? (Dr. Szalay Péter jelentkezik.) 

Szalay képviselő úrnak van kérdése. 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Nagykövet Úr! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Két témában szeretnék kérdést feltenni. Az egyik az volna, hogy mit, 
mennyit változtat a tagállamok önálló mozgásterén, ha felmentést kapnak a deficiteljárás alól. 
Szépen összefoglalva, mert annyit olvas erről az ember, szakszerűen összefoglalva, nagyon 
örülnék, ha meghallhatnám. 

A másik pedig, ami az ajánlásokat illeti, igazából nem vitatható, hogy az ország 
helyzete egy felfelé ívelő pályáról indult, ami az újszerű intézkedéseknek köszönhető. Ezek 
között az intézkedések között van, amit természetesen az Európai Unió kifogásolt, van, amit 
nem, a kifogásolt részek felbukkannak az ajánlási területeken, aminek vonatkozásában 
teljesen egyetértek azzal, amit Balczó képviselőtársam mondott, illetve az államtitkár úr, mert 
ezeket az aggályokat, illetve a kormány álláspontját maximálisan lehet akceptálni. Én a 
magam részéről az oktatási rendszerbe történő beavatkozást, illetve ennek a befolyásolását is 
eltúlzottnak érzem. Úgy érzem, hogy az oktatási rendszer a reformmal jól működik és valóban 
nincs arra szükség, hogy túlzott mértékben képezzünk filozófusokat, miközben 
olajmérnökökre volna szükség. (Lipők Sándor megérkezik.) Tehát úgy érzem, hogy az 
intézkedések ezt kellőképpen jól megcélozták.  

De igazából az volna a kérdésfelvetésem elsősorban a nagykövet úr felé, hogy az 
Európai Unióban van-e valami jele vannak, felbukkan-e az, hogy akceptálják, hogy a 
Magyarország által egészen újszerű módon bevezetett gazdaságpolitikai intézkedések 
fellendítik az országot, előreviszik és számos európai ország részben alkalmazza, részben 
átvette tőlünk, részben példaként eredetileg is működött más országokban. Nem merült fel az 
a gondolat, hogy ezek az intézkedések alapvetően az Unió reformja vonatkozásában 
felhasználhatóak lennének? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom nagykövet úrnak a válaszadás, a reflexió 

lehetőségét. Kérem szépen tisztelettel, hogy adja meg a válaszokat. 
 
Dr. Szűcs Tamás válaszadása 
DR. SZŰCS TAMÁS, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője: 

Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, nagyon szépen köszönöm az államtitkár úr nagyon 
pontos és részletes helyzetelemzését is. Említettem a bevezetőm legelején, hogy az ajánlások 
kidolgozása egy olyan folyamat, amelyben folyamatos egyeztetést folytatunk a tagállamokkal. 
Ennek különböző szintjei vannak. Ennek az egyeztetési sorozatnak az egyik állomása volt az 
ajánlások kidolgozása és azt is említettem, hogy most indul az a folyamat, amikor formális 
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keretek között is meg fogják vitatni a Tanács különböző formációiban ezeket az ajánlásokat 
minden egyes tagállam vonatkozásában. Ahogy én most itt ülök, úgy minden kollégám a többi 
tagállami főváros hasonló bizottságában ül. A mi mandátumunk arra terjed ki, hogy 
ismertessük ezeket az ajánlásokat. Értelemszerűen nagyon fontos meglátások, az egész 
magyar, svéd, francia s a többi gazdaság egész területét át fogják ezek az ajánlások, tehát 
nyilvánvaló, hogy nem ebben a teremben fogjuk most megoldani azokat a vitákat, amelyeket 
jelzett az államtitkár úr is. Az Európai Bizottság számára azért fontosak ezek a bemutatások, 
mert első és közvetlen impulzust kapunk arról, hogy a nemzeti parlamentek, a parlamentben 
lévő pártok hogyan értékelik az ajánlásokat. Ezért tényleg minden hozzászólónak szeretném 
kifejezni a köszönetemet. Ha esetleg további megjegyzésük vagy véleményük van, amelyet 
szükségesnek tartanak a számunkra továbbítani, ezt nagyon szívesen fogadjuk akár írásban is.  

A kormányzattal megvannak azok a csatornák, amelyeken ez folyik, mi is 
kapcsolatban állunk tisztviselőkkel, Brüsszelben is folyamatos egyeztetések zajlanak, volt már 
az ajánlásokról magas szinten, politikai szinten, tulajdonképpen egy COREPER ebéd, ahol 
valamennyi ország EU-ba akkreditált nagykövete kifejtette elsődleges benyomásait az 
ajánlásokról. Ezen részt vett az Európai Bizottság. Tehát egyre pontosabb képünk alakul ki 
arról, hogy hogyan értékelik a tagállamok ezeket az ajánlásokat. Ennek a konzultációs 
folyamatnak az eredménye, hogy most nem tudok egyenként reagálni ezekre a felvetésekre, 
ezeket mindenképpen továbbítani fogom Brüsszelbe és becsatornázzuk abba a folyamatba, 
amelynek eredményeképpen a Tanács álláspontja kialakul, illetve amelynek 
eredményeképpen az Európai Tanács június végén el fogja fogadni majd a 
dokumentumcsomagot minden tagország vonatkozásában. 

Ha megengedik, megoszthatom azt az első benyomásunkat egyébként, amelyet a 
sajtóértesülések, illetve sajtóelemzéseink mutatnak, illetve az első ebéd, amely lezajlott. Úgy 
tapasztaljuk, hogy idén a tagországok többségében a tavalyinál kedvezőbben, kevesebb 
kritikával fogadták a Bizottság ajánlásait. Ennek nyilván több oka lehet és országonként 
találhatók eltérések. Úgy érzékeljük, hogy valamennyi tagállam egyre jobban beilleszkedik az 
európai szemeszternek abba a rendszerébe, amelyről a bevezetőmben beszéltem, illetve 
amelynek a fontosságát Barroso elnök is hangsúlyozta hozzászólásában, és amely nélkül, úgy 
gondolom, nem tudunk kijutni a válságból. Teljesen természetes, hogy vannak viták a 
tagállamok és az Európai Bizottság között. Soha nem tudtunk még olyan ajánlást készíteni 
egyetlen témában sem, ahol minden tagállam teljes mértékben elfogadta volna az 
ajánlásainkat. Ezeknek a vitáknak nézünk elébe és a megfelelő keretek között ezeket le fogjuk 
folytatni.  

Egy-két kérdés van, ami nem szorosan ezekhez kapcsolódik, ezekre reagálnék röviden. 
Ékes képviselő úr kifejezte azt az örömét, hogy a deficiteljárás megszűnt. Azzal kezdtem 
magam is, hogy az Európai Bizottság ezt hasonlóan örömteli eseményként értékeli. Azt is 
jeleztem, hogy szemben néhány, nem is néhány, hanem tulajdonképpen elég sok elemzéssel, 
amelyek a sajtóban megjelentek, és amelyek az Európai Bizottságot, mint ellenérdekű felet 
próbálják bemutatni ebben a folyamatban, de nem erről van szó, ezt még egyszer szeretném 
világossá tenni. Tehát nem érdeke az Európai Bizottságnak, hogy bármelyik országot minél 
tovább benntartsa ebben a folyamatban. Éppen ellenkezőleg, az az érdeke, hogy a megfelelő 
kondíciók teljesülése esetén jöjjenek ki ezek az országok. Ezért örülünk annak, hogy 
mostantól kezdve, ha a Tanács jóváhagyja ezeket az ajánlásokat, a korábbi 24-gyel szemben 
most már csak 16 országban fogunk ilyet folytatni. 

 Milyen pozitív hatással jár a megszűnése? Egyértelműen pozitív. Az is nyilvánvaló, 
hogy ez nem egy azonnali, ugrásszerű növekedést jelenthet Magyarország megítélésében, 
mert valóban, ahogy ön is említette, ez azért már várható volt egy ideje, a befektetők 
beárazták, de azt gondolom, hogy ebből már közép- és hosszú távon is sok tekintetben fog 
profitálni az ország. És nemcsak az ország fog profitálni, hanem az Európai Unió egésze.  
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Magyarország gazdasági helyi tőkeképző-képessége vonatkozásában mi nem 
végeztünk elemezést, de biztos vagyok benne, hogy az államtitkár úrnak vannak ilyen adatai.  

A közmunkaprogram kibocsátásával kapcsolatban, amit szintén kérdezett, van egy 
adatunk, amely azt mondja, hogy 10 százalékosra taksáljuk.  

Egyébként azokra a kérdésekre, amelyek itt fogalmazódtak meg egyrészt a képviselő 
urak részéről, másrészt az államtitkár úr aggályai, viszonylag részletes választ adott egyfajta 
formában az Európai Bizottság abban a szolgálati munkadokumentumban, amelyre utaltam, 
és amely a slide-okon is szerepel. Az EDP döntést nagyon komoly szakmai elemzés támasztja 
alá, tehát ebben nagyon részletesen fel vannak sorolva azok az okok, amelyek a Bizottságot a 
mostani ajánlások megtételére késztették. Nyilván ezek az okok is elemzendőek és erre az 
elemzésre fog most sor kerülni a szakértők között. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, nagykövet úr. Most megadom a szót Cséfalvay államtitkár 

úrnak, hogy válaszoljon az elhangzottakra, a kérdésekre és esetleg arra, amit a nagykövet úr 
mondott. 

 
Dr. Cséfalvay Zoltán válaszadása 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: 

Köszönöm a szót, elnök úr. Csak néhány pontra reagálnék kezdve Balczó képviselő úr 
hozzászólásával. Ami a külföldi közvetlen működőtőke-befektetésekre vonatkozó kijelentést 
illeti, itt nem a külföldi működőtőke-befektetésekkel vagy azok jellegével van probléma, 
hanem azzal, amit a Bizottság ír az, hogy mindenekelőtt állítsa helyre a külföldi közvetlen 
befektetők számára vonzó környezetet. Mi azt állítjuk, hogy vonzó a környezet (Balczó 
Zoltán: Túlzottan is!) a külföldi befektetések számára, ezt igazolják egyébként a tavalyi 
külföldi működőtőke-beáramlási adatok is. Tehát nincs mit helyreállítani, ha ez a kérdés és 
nem az, hogy most hogy ítéljük meg a külföldi működő tőkét. Külföldi működő tőkére 
szüksége van Magyarországnak, éppen ezért vonzó környezetet kínál fel és ezen dolgozik, 
nem értjük tehát, hogy mi az, amit itt helyre kell állítani. Nyilvánvalóan amik itt az ajánlások 
között megfogalmazódnak, érintik a közteherviselés rendszerét és ez jelenik itt meg ebben.  

Ami a közmunkát és a dominanciáját illeti, szerintem mindenki, aki itt ül az asztalnál, 
kicsit furcsának tartja magát a jelzőt. Azzal nyilvánvalóan mindenképpen egyetérthetünk, 
hogy minél több eszköz kell, hogy az emberek a közmunkából minél előbb el tudjanak jutni 
az elsődleges munkaerő-piacra, és úgy gondolom, hogy például a ’14 és ’20 között érkező 
uniós forrásokat is az aktív munkaerő-piaci eszközökre érdemes felhasználni. Ebben 
egyébként éppen a tervezés során kapcsolatban is vagyunk a Bizottsággal.  

Ami a felsőoktatást illeti, a hátrányos helyzetűek felsőoktatásban való részvétele az, 
ami a Bizottság oldaláról megfogalmazódik. Nyilvánvalóan ez egy kicsit összetettebb kérdés, 
az egész felsőoktatási politika kérdése, és úgy gondolom, talán egyetlen pontot kiemelve nem 
biztos, hogy szerencsés. Azzal is részben egyetérthetünk, hogy a felsőfokú szakképzés 
rendszerének kialakítása még előttünk álló feladat. Ahogy a duális szakképzés elindult, 
nagyon jó, ennek van egy további lépése a felsőfokú szakképzésnél.  

A Költségvetési Tanácsra vonatkozó észrevételt pedig, hogy ezt részben az ÁSZ 
végzi, köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez is kiegészítő, vagy ha szabad úgy fogalmazni, 
további muníció a vitákhoz. Ha jó tanácsokat kapunk, azt mindig megköszönjük. 

Ami a túlzottdeficit-eljárás piaci hatását illeti, hozzátenném zárójelben - bár magyar 
nemzetgazdasági államtitkárnak azért nem illik így válaszolni, mert ennek még piaci hatása is 
lehet -, hogy én úgy látom, a piac jóval hamarabb reagált azokra a változásokra, amelyek a 
magyar költségvetésben végigmentek a pénzügyi stabilizáción. De teljesen érthető, hogy a 
piac hamarabb reagál, mint a politika. A piacon több száz, több millió befektető mozgat 
mindent és az ő döntésük hozama az, amit látunk. Tehát ha arról beszélünk, hogy a piac hogy 
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ítéli meg, az több millió egyéni döntést jelent, ezek szerintem már tavaly ősszel 
visszaigazolták azt, ami egyébként a CDS-felárban, vagy például a kamatszintekben is 
megmutatkozott, hogy a pénzügyi konszolidáció Magyarországon befejeződött. A politikai 
döntések lassabban érlelődnek és úgy gondolom, talán legfontosabb a túlzottdeficit -eljárás 
kapcsán, hogy ebben a folyamatban ad egy politikai igazolást, visszaigazolást, pecsétet, ha 
úgy tetszik, ami szerintem mindenképpen jó és várható lesz, hogy ennek piaci hatásai is 
lesznek.  

Az igazságszolgáltatással kapcsolatban mindkettő igaz, tehát tartalmi kifogásunk is 
van és rendszeridegennek is találjuk magát a mondatot. Így szól előtte, hogy biztosítsa az 
adminisztratív terhek csökkentésére való intézkedések azonnali végrehajtását, javítsa a 
közbeszerzések terén a versenyt és hozzon megfelelő intézkedést a korrupció leküzdésére, 
utána odaírja, hogy kezelje az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályokat. 
Tehát ez rendszeridegen ebben az összefüggésben és tartalmilag, úgy gondolom, mindenfajta 
konkrétumot nélkülöz, teljesen politikailag motivált megállapítás, amely egy olyan 
ajánlássorozatban, amely gazdaságról, növekedésről, foglalkoztatásról beszél, eleve 
rendszeridegen és tartalmilag sem helyénvaló.  

A közmunkánál csak megismételni tudom azt, amit az előbb említettem: igen, szükség 
van aktiváló elemekre és szükség van az aktív munkaerő-piaci eszközök alkalmazására is, ez 
nyilvánvalóan források kérdése. A dominanciával pedig, erről már többször beszéltünk, elég 
nehezen tudunk egyetérteni. Vannak, én láttam már számokat, amelyek mutatják, hogy 
hányan tudtak már elhelyezkedni az elsődleges munkaerő-piacon, tehát van egyfajta 
elmozdulás, de nyilvánvaló, hogy itt további eszközök alkalmazására szükség van. 

Ami pedig a helyi tőkeképződést illeti, itt látni kell a magyar gazdaságnak ezt a sajátos 
duális szerkezetét, a kis- és középvállalkozásoknak mind a gazdasági teljesítménye, mind a 
tőkeképző lehetőségei azért meglehetősen korlátozottak. Gondoljunk bele: húsz éve történhet 
ez a folyamat egyáltalán, hogy a hazai kis- és középvállalkozások tőkeképzési folyamatban 
tudjanak részt venni. Csak zárójelben teszem hozzá, nagyon gyakran elfelejtjük, de az a 
fontos döntés, ami talán a kormány egyik első javaslata volt és a parlament meghozta a 
döntést, hogy átörökíthető legyen az üzlet örökségi adók nélkül, szerintem rendkívül fontos 
mondjuk ebben a tekintetben, hogy az ilyen jellegű tőkeképződés miként halad. 

Újra csak kérdés volt, hogy a túlzottdeficit-eljárás mit jelent. Nagyon sok minden 
elhangzott már erről, úgy gondolom, az egyik legfontosabb politikai visszaigazolása annak a 
pénzügyi konszolidációnak, amit az ország az elmúlt két és fél esztendőben végrehajtott. 
Köszönet jár Magyarország minden egyes állampolgárának, hogy együtt meg tudtuk tenni ezt.  

Ami az oktatásra és más javaslatokra vonatkozik, többféleképpen lehet nézni ezeket az 
ajánlásokat. Van, ami tényszerűen nem úgy van. Szerintem jeleznünk kell, hogy például a 
külföldi működőtőke-beáramlás tényszerűen nem úgy van. Van, amivel kapcsolatban 
tartalmilag van kifogásunk, ezeket részben említettem, például hogy adóügyekben a 
nemzetállamoknak milyen jogosítványai vannak és az tagállami hatáskör. És van a harmadik, 
ami policy kérdés, a Bizottság fogalmaz meg policy javaslatokat és az illető tagállamnak, 
nemcsak Magyarországnak, van bizonyos policyja. Nekünk kicsit másabb munkaerő-piaci 
policynk van, mint amit a Bizottság javasol. Elhangzott a tehermegosztás policyja, míg 
máshol más policyk vannak. Adóügyön belül egyébként még nagyon sok szakpolitika lehet és 
úgy gondolom, akkor szerencsés és akkor tud Európa előrehaladni, ha meghagyjuk a 
tagállamoknak ezt a policy sokszínűségét és a saját országban, tagállamban lévő kihívásokra 
megfelelő policy találtatik. A policyval pedig már nehéz vitatkozni, mert úgy gondolja valaki, 
hogy az a szakpolitika jó, a másik az ellenkezőt mondja. A felsőoktatás tipikusan ilyen, hogy 
például akkor most nyíljanak meg olyan csatornák, vagy éppenséggel a felsőfokú szakképzés 
erősítése lenne megoldás. Ezek policy döntések, amelyeket, úgy gondolom, a tagállamoknak 
kell megvalósítaniuk ismervén saját viszonyaikat. Köszönöm. 
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A napirendi pont lezárása 
ELNÖK: Államtitkár úr, nagykövet úr, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatót. 

Bízunk benne, hogy 21-én megfelelő döntés születik. Másrészt pedig nagykövet úrnak, bízom 
benne, az impulzusok megadattak, éljünk majd a lehetőséggel, hogy írásbeli ajánlásokat is 
tegyünk a nagykövet úr felé. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. 

Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv 
kihirdetésével összefüggésben címmel benyújtott politikai nyilatkozattervezet 

A bizottsági ülésünket a bizonyos második napirendi ponttal folytatjuk, amire már 
részben utalás történt. Tisztelettel köszöntjük Győri Enikő államtitkár asszonyt, a második 
napirendi pont előadóját.  

A második napirendi pontunk az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos 
aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat T/11396. számon, illetve 
mivel együtt tárgyalnánk mindkét javaslatot, az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel 
kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetésével összefüggésben címmel politikai 
nyilatkozattervezet, amely pedig P/11397. számmal van jegyezve. Hosszabb elnöki felvezetőt 
most nem gondolnék, az idő rövidsége miatt azonnal át is adnám a szót az államtitkár 
asszonynak, hogy ismertesse a Külügyminisztérium álláspontját ezzel kapcsolatban. 

 
Győri Enik ő szóbeli kiegészítése 
GYŐRI ENIKŐ, a Külügyminisztérium államtitkára: Nagyon szépen köszönöm, elnök 

úr. Tisztelt Képviselő Urak! Igyekszem nagyon rövid lenni, mert elvileg öt perc múlva a 
Külügyi bizottságban kellene lennem.  

Miért van ez az ír jegyzőkönyv? Ez azért van, mert egy szükséges feltétele annak, 
hogy a Lisszaboni Szerződéshez ez a csatolt jegyzőkönyv most hatályba tudjon lépni. Ehhez 
szükség van arra, hogy mind a 27 tagállamban ezt megerősítsék. Írországban a Lisszaboni 
Szerződés népszavazáson első körben elbukott és utána döntöttek úgy a tagállami állam- és 
kormányfők, hogy adnak egy további biztosítékot az ír népnek arra vonatkozóan, hogy az írek 
számára a legfontosabb kérdésekben - élethez való jog, család, oktatás, adózás, illetve 
biztonság, és részben a politikában a hagyományos semlegesség védelme - a szuverenitás 
semmilyen módon nem sérül. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt nem 
többletjogosítványokról van szó, nem arról van szó, hogy Írország más elbírálásban részesül, 
mint a tagállamok, hogy ők ebben bármiben is a többiekhez képest jobban megtarthatják a 
szuverenitásukat, hanem a jegyzőkönyv csak felerősíti mindazokat a megfogalmazásokat, 
amelyek magában a Lisszaboni Szerződésben is szerepelnek. Volt már egy magyar bólintás 
erre a jegyzőkönyvre, most ennek a formális, törvényhozás általi megerősítése szerepel a 
napirenden, és ez szükséges ahhoz, hogy majd ez a kiegészítő jegyzőkönyv hatályba tudjon 
lépni július 1-jén.  

A magyar kormány úgy döntött, tekintettel arra, hogy ezt egy ingen fontos kérdésnek 
tekintjük, hogy egy politikai nyilatkozatban is felhívjuk a törvényhozás, illetve a magyar 
közvélemény figyelmét ennek a jegyzőkönyvnek a tartalmára. Hiszen ezek garanciákat 
tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy mely kérdésekbe nem szólhat bele az Európai Unió, 
melyek azok a témák, amelyek szigorúan nemzeti szuverenitáshoz tartozóan nemzeti 
hatáskörben maradnak. Tehát a kormány azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a 
jegyzőkönyv kihirdetése kapcsán fogadjon el egy politikai nyilatkozatot, amely deklarálja, 
hogy a hatáskör átruházás, a tagállamok szerződések előtti egyenlősége és a nemzeti identitás 
tiszteletben tartása rendkívül fontos alapelvek. Üdvözölnénk a politikai nyilatkozattal, hogy 
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ez a jegyzőkönyv ezeket az elveket megerősíti, mint olyanokat, amelyek Magyarország 
akaratával összhangban állnak. Egyben ki szeretnénk fejezni elismerésünket az ír népnek, 
hogy kiállt a tagállami szuverenitás és identitás mellett, és szeretnénk megerősíteni az emberi 
élet és a család védelmére, illetve az oktatás területére vonatkozó, az alaptörvényben is 
lefektetett elveket. Úgyhogy az a kérésem, hogy a tisztelt bizottság pozitívan álljon mind a 
törvényjavaslathoz, mind a politikai nyilatkozathoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. A képviselőtársaim valóban részletes 

anyaggal bírnak ebben a kérdéskörben és köszönöm a kiegészítést, hogy szóban is 
megerősítette a kormány álláspontját. Lehetőség van - nem tudjuk megkerülni - a kérdésekre, 
illetve a véleményekre. (Ékes József jelentkezik.) Ékes József képviselő úr. 

 
Felszólalások 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nagyon-nagyon gyorsan, államtitkár asszony. A kormánnyal 

és az ír állásfoglalással is maximálisan egyetértünk és messzemenőkig tudjuk támogatni, hisz 
hasonló gondolattal bír és hasonló területeket próbál meg frekventáltan kiemelni, mint amit 
mi is megfogalmazunk. Ha utoljára a petíciós bizottságra gondolunk és az ottani kifogásra, 
akkor azt hiszem, értjük mindannyian, hogy miért is olyan fontos, amit az írek 
megfogalmaztak és mi is maximálisan támogatunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Balczó képviselő úr! Megadom a szót, hiszen már az előző 

bizottsági ülésen is érintette ezt a kérdést. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Asszony! Talán 

kicsit másként látom, lényegében semmi más nem történik, minthogy a Lisszaboni 
Szerződésnek bizonyos hangsúlyát megerősíti ez a jegyzőkönyv. Csak egy példát mondok. 
Nyilván amikor kitér arra, hogy milyen módon nem érinti Írország hagyományos katonai 
semlegességét és hasonló, ezek ír specifikus kérdéseknek tűnnek. A másik az, hogy ennek 
annyi súlyát látom, hogy például a család védelmével kapcsolatos magyar alkotmányos 
intézkedések, definíciók azért kiváltottak egy elég erőteljes kritikát az Európai Unió adott 
intézményeiből. Most ha itt kiderül, hogy az Alapjogi Charta erre vonatkozó részei azt nem 
érinthetik, ami egy adott tagország esetében a család védelme, akkor ennek talán mégis van 
jelentősége, ezt hadd mondjam el. Tehát ilyen szempontból ez támogatandó.  

Azért érdekességképpen talán nem árt hangsúlyozni, hogy júliusi megállapodás volt 
2009-ben, 2009. december tizen-valahanyadikán született meg a Lisszaboni Szerződés 
elfogadása a kormány- és államfők által. Azért hadd tegyem hozzá, hogy volt két ország, 
amely az Alapjogi Charta egészére azt mondta, hogy számára nem jelent kötelező erőt, ez az 
Egyesült Királyság és Lengyelország volt. Van egy kiegészítő jegyzőkönyv, amelyben leírják, 
hogy az ő esetükben csak az, amit a törvényükbe beiktatnak. Csak szeretném jelezni, hogy 
volt két ország, amelyik ebben való függetlenségét hangsúlyozta, az Alapjogi Chartában 
nagyon sok pozitív dolog van, de ennél is tovább mentek.  

Mivel együtt tárgyaljuk a két indítványt, elmondom most, hogy igazából nem láttam 
jelentőségét annak, hogy ehhez egy politikai nyilatkozattervezetet kell kapcsolni. Annyit hadd 
mondjak és nem akarok bántó lenni, de hogy köszönetet mondjuk azért a bátor lépésért, amit 
végül is abban a helyzetben tudott elérni Írország, hogy egy népszavazáson már egyszer 
nemet mondott… Imádkozott az Európai Parlament, tudom, mert tagja voltam, hogy jaj 
Istenem mi lesz az ír népszavazással. Hát igen, egy olyan pozíciót tudott teremteni, amelyben 
ezeket az egyébként méltányos előnyöket elérte.  
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Viszont akkor mi a Jobbik részéről a politikai nyilatkozat mellé, ha már ide van írva, 

hogy egyébként jó alkalom arra, hogy mit erősítsen meg, egy módosító indítványt fogunk 
tenni. Nem akarom részletezni, ebben az lesz, hogy jó alkalomnak tekinti arra, hogy felhívja a 
figyelmet arra a tagállami egyenlőséget sértő helyzetre, amely a termőföld-tulajdon 
kérdésében a 15-ök és az újonnan bekerültek között fennáll. Tehát mi egy ilyen módosítót 
benyújtunk, ha már politikai nyilatkozat és egyébként jó alkalom, mi erre fogjuk jó 
alkalomnak tekinteni.  

Még egyetlen egy kérdés. Az én tudomásom szerint, amikor Csehország, a cseh 
parlament megszavazta a Lisszaboni Szerződést, Václav Klaus államfő nem akarta aláírni. Ez 
volt az utolsó aktus, amely az életbe lépéshez kellett. Az én tudomásom szerint, de cáfoljon 
államtitkár asszony, egy alapkérdés volt: hogy a Beneš-dekrétumokat milyen módon kell 
majd kezelni, mennyiben lenne ellentétes az Európai Unió Alapjogi Chartájával a Beneš-
dekrétumok fenntartása. Csehország nem kért kivételt az Alapjogi Charta érvényessége alól és 
úgy emlékszem, hogy amikor végül igent mondott, arra utaltak, hogy majd egy következő 
csatlakozási szerződésben fogalmazzák meg Csehországra vonatkozóan valamilyen módon 
azt a lehetőséget, hogy az Alapjogi Charta kötelező érvénye alapján ne kelljen ezeket a 
magyar népesség számára is fontos dekrétumokat hatályon kívül helyezni teljes egészében és 
minden következményével együtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mile Lajos! 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! Egy 

rövid kérdésem van. Elég furcsa felállás, hiszen szól a kihirdetésről, amihez kapcsolódik 
szervesen egy politikai nyilatkozat. Mi a célunk ezzel a politikai nyilatkozattal lényegileg, 
azon kívül, hogy egy gesztus, megerősítés s a többi. De van-e valami külön egyéb 
diplomáciai, politikai elképzelés ezzel kapcsolatban?  

Még egy megjegyzés. Balczó képviselő úr már említette, hogy azon túlmenően, hogy 
felerősítünk bizonyos hangsúlyokat a Lisszaboni Szerződésből, így sok újdonság, sőt szinte 
semmi nincs. Viszont nem akarom feleleveníteni az összes polémiát, ami a termőfölddel 
kapcsolatban felvetődik. De azt látni kell, hogy a tőke szabad áramlásának fogalomkörébe 
beépített termőföld nem igazán helyes megoldás. Elképzelhető-e egy olyan kezdeményezés a 
magyar kormány részéről, hogy a szerződést ilyen részben megpróbálja módosítani, hogy 
kerüljön ki a termőföld a tőke szabad áramlásának kategóriájából még mielőtt nagyobb baj 
nem lesz? 

 
ELNÖK: Köszönjük a kérdéseket. Az államtitkár asszonyé a szó! 
 
Győri Enik ő válaszadása 
GYŐRI ENIKŐ, a Külügyminisztérium államtitkára: Köszönöm szépen. Hadd 

kezdjem azzal, hogy mi volt a célunk a politikai nyilatkozattal, mert azt hiszem, hogy részben 
Balczó képviselő úr felvetéseire is válaszolok vele. Nem titkolt célunk az, hogy mivel ez a 
jegyzőkönyv olyan témákat hangoztat túlnyomó részében, amelyek az európai viták 
kereszttüzében állnak ebben a pillanatban, azt gondoltuk, nem árt, ha hangsúlyosan 
megjelenítjük, hogy igen, ezekben a témákban sem az ír, sem a magyar, történetesen a magyar 
szuverenitás sem sérülhet a Lisszaboni Szerződés által és felhívjuk a figyelmet, hogy ezek 
szigorúan nemzeti kompetenciában szereplő kérdések. 

A termőfölddel kapcsolatosan a válaszom az, hogy mi így szövegeztük meg a politikai 
nyilatkozatot, a jegyzőkönyv azokkal a témákkal foglalkozzon, amelyekről az ír jegyzőkönyv 
is szól. Tehát én nem támogatnám, hogy ennek kapcsán egyéb kérdéseket is belevegyünk. 
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Egyébként a magyar Országgyűlés természetesen szuverén módon eljár és mindenki beadhat 
módosító indítványt, akkor lesz egy részletes vita, akkor hosszabb az eljárás. Nagyon fontos 
lenne, hogy még június 30-ig megszülessen a döntés, ebben bízom, nem szeretném, ha 
miattunk ez elakadna, de én úgy tudom, hogy ez bele kell, hogy férjen a parlamenti 
menetrendbe. De, mondom, azt tartom tanácsosnak, ha a jegyzőkönyv témájáról és nem 
másról szól a politikai nyilatkozat. Hogy terveznénk-e még termőfölddel kapcsolatosan 
kezdeményezést, hogy ne vonatkozzon rá uniós szabályozás? Ilyen kezdeményezésünk eddig 
nem volt. A magyar termőfölddel kapcsolatos kérdéseket szabályozta a csatlakozási 
szerződés, de itt valóban vannak fájdalmas kérdések, az átmeneti mentesség, annak lejárta s a 
többi. Az Országgyűlés tárgyalja a földtörvényt, én úgy tudom, hogy abban ezek a kérdések is 
szerepelnek. Én természetesen azt tartanám helyesnek. De ezen el lehet gondolkodni, én 
semmilyen uniós szabályt nem tekintek olyannak, ami örökre kőbe vésett. Ezt át kell 
gondolni. A kormánynak ebben a pillanatban ilyen szándéka nincs.  

A cseh vonatkozásokkal kapcsolatosan valóban többen összekötik ezt a két ügyet, 
mármint a cseh és az ír ügyet. Valóban Klaus egy 2009. október 10-ei nyilatkozatában szólt 
arról, hogy Csehországnak is csatlakoznia kell a Balczó úr által is emlegetett lengyel és brit 
kivételhez. Egyébként azt majd meglátjuk, hogyan megy tovább. Az Európai Parlament most 
fogadott el egy határozatot, amelyben azt mondja, hogy szerinte erre nincs szükség. A 
parlamentnek ebben nincs döntő hatása, ez egy politikai vállalása volt az állam- és 
kormányfőknek, hogy ezt ők megadják Csehországnak. Itt egyébként majd a cseh 
törvényhozáson múlik leginkább, hogy hogyan kívánnak eljárni, fenn kívánják-e tartani. 
Amennyire én tudom, a cseh miniszterelnöknek nem régen volt egy nyilatkozata, amely arról 
szólt, hogy ők továbbra is érvényesnek tekinti ezt a korábbi, Klaus elnök úr által 
kezdeményezett jegyzőkönyves csatlakozást. 

A Beneš-dekrétumok és az Alapjogi Charta összefüggése. Itt igen eltérő 
jogértelmezések is vannak. A Beneš-dekrétumok időben az Európai Unió előtt születtek. A 
magyar álláspont elég egyértelmű a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban. 13-at problémásnak 
tartunk, beleértve a kollektív bűnösségre vonatkozót, amit nem tartunk összeegyeztethetőnek 
az európai joggal. Ezt nagyon sok fórumon szóvá tettük, folyik róla a szlovákokkal is az 
egyeztetés, illetve az Európai Parlamentben, említésre is került az előbb a petíciós bizottság, 
amely kezeli ezt, illetve két további európai parlamenti bizottság fogja ezt tovább vinni. 
Ennyit szerettem volna a kérdésekre összességében válaszolni. Köszönöm, elnök úr. 

 
Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár asszony. Tisztelt Bizottság! Szavazásra kerül sor, a 

törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról szavazunk, illetve a politikai 
nyilatkozatról. Tehát két szavazás lesz. Az előbbinél a bizottsági kisebbségi és többségi 
vélemény előadása. Kérdezem a képviselő urat, hogy a kisebbségi véleményre itt, vagy az 
általános vitában… 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, azt szeretném kérni, hogy jelentse be majd a 

parlament ülésén, hogy a megfogalmazott kisebbségi véleményt a Jobbik a vezérszónoki 
felszólalásában fogja elmondani. 

 
ELNÖK: Úgy, mint múltkor. (Balczó Zoltán: Igen.) Tájékoztatom akkor a bizottságot, 

hogy a többségi véleményt jó magam fogom holnap az általános vitában délelőtt elmondani. 
Ezek után szavazásra teszem fel a kérdést. Kérdezem, hogy a tisztelt bizottság 

elfogadja-e a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta.  
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A Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos politikai nyilatkozatot teszem fel szavazásra. 
Kérem szépen, aki elfogadja a nyilatkozatot, jelezze! (Szavazás.) 13 igen. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Hat. Köszönöm szépen. 

Az ülés bezárása 
Szeretném bejelenteni, hogy a következő bizottsági ülésünk 10-én lesz, ahol az uniós 

tagsággal összefüggő kérdésekről lesz szó. Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom. 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 25 perc)  

 
  

Firtl Mátyás 
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