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Napirend: 

 

1. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 

kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/5842. szám – általános vita) 

2. A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és 

kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról szóló 

országgyűlési határozati javaslat (H/5834. szám – általános vita) 

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm képviselőtársaimat. A bizottság idei első ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a 
jelenléti ív szerint a bizottság határozatképes, a helyettesítéseket is figyelembe véve. 
Bejelentem, hogy Molnár Oszkár független képviselő urat én fogom helyettesíteni, mert erre 
kért. 

A napirend elfogadása 

A napirendi ajánlásban szereplő három napirendi ponthoz nem érkezett észrevétel, 
ezért megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e az ajánlott napirendet. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét. 

 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Volt egy olyan kérés hozzám, hogy cseréljem meg a napirendi pontokat, köszöntöm a 
Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát, aki időközben megérkezett. Az ön 
kérésére megcseréljük a napirendi pontokat, hogy az államtitkár urak itt is, ott is helyt 
tudjanak állni. Az a tiszteletteljes bejelentésem van, hogy a 2. számú napirendi pont 
tárgyalásával kezdjük ülésünket. Köszöntöm Nátrán Roland államtitkár urat, és rögtön át is 
adom neki a szót azzal, hogy kíván-e valami szóbeli kiegészítést, információt nekünk adni. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Igyekszem nagyon gyors és tömör lenni. Az előterjesztés, ami a tisztelt 
bizottság előtt fekszik, a Bankszövetséggel kötött megállapodás végrehajtását célozza. Ennek 
a megállapodásnak egyik sarkalatos és fontos eleme az úgynevezett árfolyamgát-konstrukció 
devizahitelesek számára kedvezőbbé tétele, ennek a jogszabályi feltételeinek a megteremtése 
az előterjesztés célja. 

Itt alapvetően a korábbi árfolyamgát-konstrukció feltételei módosulnak, mégpedig a 
következők szerint. A legfontosabb eleme talán ennek a módosulásnak, hogy a törlesztés 
meghatározott árfolyamon történik, mint ahogy az történt az előző konstrukcióban is, viszont 
a gyűjtőszámlára nem kerül teljes egészében a különbözetként adódó összeg, hanem annak 
csupán a tőkerészre számított árfolyam-különbözete. Így a kamatrészre számított árfolyam-
különbözetet a bankok, illetve az állam 50-50 százalékban átvállalja. Ennek megfelelően tehát 
a gyűjtőszámla-egyenlegből fakadó teher az érintettek számára jelentősen kisebb lesz. Itt 
pénzügyi szempontból fontos kritérium, illetve fontos figyelembe veendő tény, hogy az 
annuitásos hitelekre jellemző módon, illetve a hitelek felvételének időhorizontját tekintve 
jellemzően a nagyobb terhet, mivel a havi törlesztőrészletekből nagyobb részt a 
kamattörlesztés történik az annuitásos hitelek természetéből fakadóan, a bankok és az állam 
átvállalják a devizaadósoktól. Ennek megfelelően tehát kisebb a rájuk háruló teher. Nagyon 
fontos, hogy meghosszabbodik a rögzített árfolyamon való törlesztés lehetősége, míg a 
korábbi konstrukcióban erre három év adódott, addig az új konstrukcióban arra tesz javaslatot 
az előterjesztő, hogy ezt öt éven keresztül biztosítsa, ennek megfelelően 2017. június 30-ig 
lenne módjuk a devizahiteleseknek ezen a rögzített árfolyamon törleszteni.  
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Ami fontos még az előterjesztésben, az az, hogy javaslatot tesz a közszférában 
dolgozók számára további kedvezményekre. Ezek a kedvezmények ahhoz kapcsolódnak, 
hogy a közszférában dolgozók közül azok, akik végtörlesztési szándékkal jelentkeztek a 
bankszektornál, ám vagy a saját forráshiány, vagy a hitel megszerzésének szűkössége, illetve 
sikertelen volta miatt lemaradtak erről a lehetőségről, gyakorlatilag azzal szembesüljenek, 
mintha február 1-től az árfolyamgát-konstrukcióba beléphettek volna. Ez azt jelenti, hogy a 
valós belépés és a február 1-je közötti időszakra egy egyösszegű támogatásban részesülnek, 
ami az állam esetében mint a munkáltatótól származó kedvezmény jelentkezik. A másik, a 
közszférát érintő kedvezmény, hogy gyermekszámtól függően a gyűjtőszámla kamatához 
kamattámogatást kapnak a közszférában dolgozók közül azok, akik csatlakoznak ehhez a 
konstrukcióhoz. Ez a kamattámogatás, ahogy említettem, a gyermekszámtól függő, és azt 
jelenti, hogy a gyűjtőszámlából fakadó teher ezeknek a devizaadósoknak a számára a jövőben 
még kisebb lesz. 

Ami tehát fontos, az még az, hogy a konstrukció kiterjesztését javasolja az előterjesztő 
a lízingkonstrukcióban otthonukat finanszírozó állampolgárokra is. Tehát azon állampolgárok, 
akiknek deviza alapú lízingszerződésük van, szintén beléphetnek az árfolyamgátas 
konstrukcióba, hiszen ugyanazzal a problémával szembesülnek a gyakorlatban ők is, mint a 
hitelt felvevő devizaadósok. Szintén fontos megemlíteni, hogy a korábbi árfolyamgátas 
konstrukcióba belépettek, 4-5 ezer emberről van szó, automatikusan átléphetnek, minden 
költségtől és aktivitástól mentesen az új konstrukcióba. Ez egy automatizmus, de 
természetesen lehetőségük van arra, hogy jelezzék a bankjuknál, hogy nem akarnak átlépni az 
új konstrukcióba. Erre valószínűleg nem fog sor kerülni, vagy elenyésző esetben kerülhet sor, 
hiszen az új konstrukció kedvezőbb, de ezt a lehetőséget természetesen mégis megadtuk 
ezeknek az ügyfeleknek. Így nincs aggódnivalójuk azoknak az állampolgároknak sem, akik a 
korábbi árfolyamgátas rendszerbe jelentkeztek, beléptek, az ő átlépésük automatikus és 
költségmentes lesz. Ezek voltak talán a legfontosabb nóvumok, és természetesen bármilyen 
kérdés van, arra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése az 
államtitkár úrhoz. Puch képviselő úrnak van kérdése. 

 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): A közszolgálati jogviszonyban lévőknél az önkormányzati 

alkalmazottakra is érvényes-e? Vagyis az a kérdés, hogy ki fizeti a révészt. 
 
ELNÖK: Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Több kérdés nincs, tessék 

parancsolni válaszolni, államtitkár úr! 
 

Nátrán Roland válasza 

Köszönöm szépen. Természetesen az önkormányzati alkalmazottakra is vonatkozik, 
hiszen az önkormányzati alkalmazottak is köztisztviselők, illetve közalkalmazottak, ennek 
megfelelően természetesen a központi költségvetés viseli ezt a költséget. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük a választ. A vélemények következnek. Vágó képviselő úr! 
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy változtattak 
egy rossz konstrukción, hiszen nem véletlenül választották oly kevesen az előző 
árfolyamgátas konstrukciót, hiszen az egyértelműen csak eltolta a problémát. Magával a 
Bankszövetséggel történő megegyezéssel az a probléma, hogy továbbra sem vonták be a 
hitelesek érdek-képviseleti szervezeteit. Örülnék annak, ha a kormányzat végre nem úgy 
gondolná, hogy ezeknek az érdek-képviseleti szervezeteknek nincs beleszólásuk a hitel 
probléma megoldásába, és amennyiben valóban úgy gondolják, hogy lesznek még következő 
lépések a hitelválság megoldására, akkor kérem államtitkár urat, hogy a következő lépéseknél 
fokozott figyelemmel vegyék figyelembe azt a kérdéscsomagot, amit ezek az érdek-
képviseleti szervezetek tartanak magukban, fogalmaztak meg. 

Egyrészről örülök, hogy végre valamiféle olyan megoldás körvonalazódik, amely 
nemcsak eltolja a problémát, hanem át is vállalja, másrészről abból a szempontból nem 
örülök, hogy ismét a központi költségvetés állja a terheket. Hiszen pont ez volt az egyik 
legnagyobb probléma azzal, hogy zárt ajtók mögött folytak a tárgyalások a Bankszövetséggel, 
hogy nem lehetett tudni azt, hogy miért vállal nagyobb terhet a bankszektor ezen probléma 
megoldásában. Értem, hogy vállal egyéb fronton terhet, de talán pont a végtörlesztés az, amit 
csak 200 ezer ember tudott igénybe venni, és most a másik 800 ezer embernek ez talán 
megoldást jelenthet. A végtörlesztéssel az a 200 ezer ember jól járt, a másik 800 ezer viszont 
vesztett az érdekérvényesítési lehetőségeiből. Egyébként örülök annak, ha tényleg jó 
megoldások születnek, és csak biztatni tudom államtitkár urat, hogy menjenek tovább ezen az 
úton. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kinek van még véleménye? Babák 

képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én is örülök a kormány sikeres 

tárgyalásainak, amelynek feltétele volt, hogy a Bankszövetség is változtasson a véleményén, 
és részt kívánjon venni egy hibás termék következtében létrejött fizetésképtelenség 
megoldásában. Rengeteg családot érintett ez a probléma, ezen az úton csak úgy lehetett járni, 
hogy ki kellett találni a kormánynak olyan megoldásokat, amelyekkel kezelni tudta ezt, és az 
embereknek segített. És azt tudni kell, hogy ezeknek a devizahiteleknek a többsége hamis 
termék volt. A magyar kormány és a Bankszövetség tárgyalt egymással, és azért jó, ha tudják, 
hogy a hitelesek érdekeltsége is jelen volt az állampolgárok javaslataival. Számtalan 
javaslatot kaptunk a hitelkárosultaktól, személyesen mi, képviselők is és maga a kormány is. 
Ennek alapján, a javaslatokat figyelembe véve képviselte az ő érdekeiket a tárgyalásokon. 
Úgyhogy szeretném Vágó Gábornak elmondani azt, hogy nem volt kizárva senki sem, és a 
javaslatokat begyűjtötte a kormány. 

Még egy dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy csak akkor lehetett 
konkrétabb és kedvezőbb megoldást találni a magyar kormánynak, ha a Bankszövetség is 
részt vállal a terhekből. Az, hogy a költségvetésnek ez terhet jelent, az nyilvánvaló, a 
segítségnek egyébként is lett volna terhe, így azt a költségvetésnek át kell vállalni. A 
felelősök persze megkereshetők az előző 8 évben, hogy miért jutottak odáig a devizahitelesek, 
hogy egyáltalán azt a hitelt fölvegyék, és ilyen kiszolgáltatottá váljanak. 

Még egy mondatot engedjenek meg, mégpedig azt, hogy akkor volt lehetősége a 
kormánynak tárgyalni, ha részt vállal a károkból, a kárenyhítésből, mivel ez két fél tárgyalása 
általában egy magánjogi paktum esetén, ahol van egy kölcsönvevő és egy kölcsönadó, ebbe 
harmadik fél ritkán szokott beleszólni. Ezért háromoldalú tárgyalás volt, a magyar kormány 
képviselte a hitelkárosultakat, és az ő tanácsaikat is figyelembe vette. Úgy gondolom, lehet 
ennek a mostani törvényjavaslatnak örülni. Szívem szerint örülök, és kívánom, hogy minél 
kevesebb ember járjon rosszul a korábbi 8 év hibái miatt. Köszönöm szépen, hogy szólhattam. 
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ELNÖK: Köszönöm. Szijjártó alelnök úr következik. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy minden egyes olyan 
parlamenti képviselő, politikus és politikai erő, aki számára fontos az, hogy a magyar 
családok szorult helyzete javuljon, az üdvözli a kormánynak ezt az előterjesztését, valamint 
azt is, hogy a kormány és a Bankszövetség meg tudott állapodni egymással abban az új 
tehermegosztásban, amellyel sikerült kezelhetővé tenni a devizahitel nevű, elhibázott, rossz 
konstrukció miatt nehéz helyzetbe került családok helyzetén. Megmondom őszintén, az még 
mindig egy kicsit megdöbbentő, hogy néha milyen ellenzéki kritikákkal találkozunk ebben az 
ügyben, hiszen a kormány hónapok óta ezen a fronton mást nem tesz, mint hogy a devizahitel-
csapdába, adósrabszolgaságba kényszerített családok százezreit próbálja kimenteni ebből a 
helyzetből. 

Abba most nem akarnék még egyszer belemenni, hogy vajon mi okozza azt, hogy 
Közép-Európában Magyarországon a legnagyobb mértékű ez a probléma. Ezzel egy 
parlamenti albizottságban foglalkoztak képviselőtársaink, és világos jelentés tesznek, 
legalábbis a hírek szerint. Ellenzéki képviselőtársaink pontosan azért bírálták korábban a 
kormányt, hogy a bankszektor számára elviselhetetlen terheket fog jelenteni ez a konstrukció, 
és most kiderült, hogy ez korántsem így van, most az a baj, hogy miért állapodtunk meg a 
Bankszövetséggel. Aztán azért bírálnak minket, hogy a hitelesek képviselőit miért nem 
vontuk be a tárgyalásokba. A nemzetgazdasági miniszter személyesen egyeztetett azon 
szervezetek vezetőivel, akik óriási létszámú hiteles családot képviselnek, és ha jól 
emlékezem, tisztelt államtitkár úr, megállapodtak egy közös munkacsoport létrehozásában is, 
amely részt vesz ezeknek a javaslatoknak a kidolgozásában. 

Hogy miért a költségvetés viseli itt a terhek egy részét? Azért, mert a 
tehermegosztásnak van egy elve. Itt háromszereplős volt a devizahitel-piac. Voltak a 
családok, amelyek felvették a hitelt a különböző ígérvények miatt. Voltak a bankok, amelyek 
folyósították ezt a hitelt, nem gyenge kommunikációs háttérrel és olyan kampányokkal, 
amelyekben, mondjuk úgy, bizonyos kockázatokra nem igazán hívták fel a figyelmet. És volt 
az állam, amelynek különböző szervei ilyen vagy olyan okok miatt nem tudták, nem akarták, 
nem sikerült elérniük azt, hogy a devizahitelezés Magyarországon ne terjedjen el annyira, 
mint amennyire elterjedt. Tehát nem létezik ezen kívül más forgatókönyv, mint hogy ez a 
három szereplő vállaljon terhet ebből a kockázatból, ebből a közös költségből, mondjuk így, 
amellyel a devizahitelezés sajnos itt maradt ránk, itt maradt Magyarországra. 

Tehát azt szeretném kérni egyes ellenzéki képviselőtársainktól, hogy megfontoltan 
nyilatkozzanak, és óvatosan bírálják ezt a rendszert. Éppen azt látom az egyik legnagyobb 
kereskedelmi televízió egyik promójában, hogy az LMP egyik frakcióvezető-várományosa 
éppen azt ecseteli, hogy ő hogyan élt ezzel a lehetőséggel, és miért ne élt volna, ha a többiek 
élhetnek. Ennek árnyékában az LMP-s kritikákat, hogy is mondjam, moderált formában 
fogadjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! A javaslatot támogatni 

fogjuk. Ez egy folyamat része, amelyben a kormány, a feladatának eleget téve, igyekszik 
kezelni a helyzetet. És ha a hírek igazak, az az albizottsági jelentés egy korrekt képet adott a 
folyamatról, az elmúlt 10-11 év devizahitelezési folyamatáról és arról is, hogy egyes állami 
szervezetek, amelyeknek feladatuk volt, azok vajon hogyan és miként tették meg a szükséges 
lépéseket. Voltak az Országgyűlésben már olyan képviselők egyébként, például Kovács Tibor 
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szocialista képviselő, aki 2005-ben felszólalt, és figyelmeztetett ennek a folyamatnak a 
veszélyeire, mások is véleményt nyilvánítottak benne. Sőt, ha jól tudom, a jelentés egyébként 
azt az igazságot is tartalmazza majd, a részletek fontosak lesznek, hogy átlagában, a tömeget 
tekintve a devizahitelesek még mindig kedvezőbben jártak, mint a forinthitelesek, akik 
számára az adott pillanatban a forint hitelkamata olyan magas volt, ami jóval nagyobb 
törlesztőrészletet jelentett. 

Ez egyébként rámutat a probléma alapvető okára, nevezetesen, hogy a devizahitelek 
elterjedésének döntő oka a forintkamatok magas szintje volt és a hitelszűkösség, és sajnos 
ezzel a problémával Magyarország az elmúlt egy-másfél évben még fokozottabban 
találkozott. Egyrészt, mert a külföldi tulajdonú bankok nagy részének hitelezési tevékenysége 
óhatatlanul beszűkült, nem csupán a bankadó miatt, mert a Szocialista Párt csak ebből a 
szempontból kritizálta ezt az intézkedést, nem önmagában a bankadó tényét, hiszen a mi 
kormányzásunk alatt is volt ilyen. És a hitelezési lehetőségek külső és belső okokból való 
romlása világos képet mutat. Ha valaki megnézi, mondjuk a jegybank jelentését vagy akár a 
KSH jelentését is, hogy az elmúlt másfél évben hogyan csökkent ez a mozgástér, mind a 
vállalati, mind a lakossági szektorban, az ezzel találkozhat. 

Egyetlenegy kérdés marad, aminek a mérlegelése szerintem fontos, és ezzel, ha ezek a 
kormányzati intézkedések és a törvények megszületnek, majd számot kell vetni, hogy a 
következő évekre elhúzódóan milyen költségvetési kihatásokkal jár. Mert természetesen a 
megállapodás szerint az állami költségvetésnek is kell szerepet vállalni, mint ahogy a 
bankoknak és a lakosságnak is, de ennek elhúzódó hatása milyen determinációkat jelent, 
mondjuk, ha csak ezt a törvénymódosítást nézzük, a következő 5-6 évre, jó lesz majd 
figyelembe venni a költségvetés tervezésekor, hiszen 2017. után fog csak megmutatkozni, 
már ami a törlesztést illeti. Tehát itt azért a költségek megoszlása jelentős lesz. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kinek van még véleménye, észrevétele? 

(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Akkor szavazás következik arról, hogy a bizottság alkalmasnak ítéli-e a 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatja a törvényjavaslat plenáris ülés elé terjesztését. Előadót kellene állítani. Ki vállalna 
egy bizottsági előadói szerepet? Babák Mihály képviselő úr vállalta, köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen, államtitkár úr, a közreműködését. Az első napirendi pontunkkal 
végeztünk. 

A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Áttérünk a következő napirendi pontra, ez röviden szólva az a bizonyos fiskális 
paktum, az erről szóló ratifikációs javaslata a kormánynak. Köszöntöm a Külügyminisztérium 
helyettes államtitkárát, Ódor Bálintot, és átadom a szót. Kérem, szíveskedjék szóban 
kommentálni vagy kiegészíteni az előterjesztést. Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

ÓDOR BÁLINT (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Rövid bevezetőt mondanék. Az elmúlt években a gazdasági és pénzügyi válság 
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rávilágított arra, hogy a gazdasági és monetáris unió, illetve az euróövezet működése komoly 
nehézségekbe ütközött. A ’92-ben létrehozott gazdasági és monetáris unió a maastrichti 
szerződéssel alapvetően a monetáris politika területén fogadott el közös szabályokat. Amire 
most sor került az elmúlt két hónapban, az egy tárgyalási folyamat, amelynek a végeredménye 
egy új szerződés, amelyhez 25 ország jelezte előzetesen csatlakozási szándékát. Ez a 
szerződés a gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződés címet viseli. A következő hetekben kerül sor a tagállamokban 
a parlamenti konzultációkra, és a tervezett aláírása ennek az új szerződésnek március 1-je, az 
Európai Tanács margóján. 

Röviden szeretnék szólni a szerződéstervezet tartalmáról, ezt követően pedig arról, 
hogy Magyarország az elmúlt két hónapban hogyan érvényesítette a magyar érdekeket. Az 
első, a szerződés tartalmi elemeit tekintve, hogy három fő része van ennek a szerződésnek. Az 
első a költségvetési fegyelemre irányul, tehát szigorúbb költségvetési szabályok bevezetéséről 
szól, a második a gazdaságpolitikai koordináció terén születő új intézkedésekről, a harmadik 
pedig az euróövezeti csúcstalálkozók intézményesítéséről. Az első rész a költségvetési 
fegyelem további erősítése. Itt egy olyan szabály kerül lefektetésre, hogy kiegyensúlyozott 
költségvetési gazdálkodással kell bírnia minden tagállamnak, illetve az euróövezeti 
országoknak. Ez azt jelenti, hogy a strukturális egyenleg nem lehet nagyobb a GDP 0,5 
százalékánál. Kivétel ez alól azon országok esetében alkalmazható, ahol az államadósság 60 
százalék alatt van. Ezt az úgynevezett költségvetési szabályt minden euróövezeti országnak át 
kell ültetnie a saját jogrendjébe, alapvetően alkotmányos szintű jogszabályba. 

A második fontos eleme ennek a szerződésnek a gazdaságpolitikai koordináció. Ez azt 
jelenti, hogy a jövőben a fontosabb gazdaságpolitikai reformintézkedéseket megelőzően az 
euróövezet országainak konzultációt kell folytatniuk, folyamat konzultálni kell ezekről a 
tervekről. A harmadik eleme ennek a szerződésnek az, hogy rendszeressé válnak az 
euróövezethez tartozó miniszterelnökök csúcstalálkozói. A magyar érdekekről szólnék 
röviden. A legfontosabb az, hogy világossá vált a tárgyalások során, és erről a szerződés is 
világosan rendelkezik, hogy az említett intézkedések kizárólag az euróövezet országaira 
vonatkoznak, és az euróövezet országai számára keletkeztetnek jogokat és kötelezettségeket. 
A második elem, ami nagyon fontos, hogy a gazdaságpolitikai koordinációk kapcsán az 
adóharmonizációra nem terjed ki ez az együttműködés. Ez világosan szerepel a szerződésben, 
illetve nincs benne a szerződésben. Fontos magyar érdek volt, hogy elérjük, az 
adóharmonizációra ne terjedjen ki ez a szerződés. A harmadik fontos elem, hogy az 
euróövezeti csúcstalálkozókon bizonyos esetekben azok az országok is részt vehetnek, 
amelyek a szerződést aláírják, ratifikálják, de nem tartoznak az euórövezethez. Erre abban az 
esetben kerülhet sor, amikor az Unió versenyképességéről, illetve az euróövezet jövőbeli 
felépítéséről esik szó. 

Ezeket az elemeket emelném ki, és kérdésekre a tartalmi részekről természetesen 
további tájékoztatást adok. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük, államtitkár úr. Kinek van kérdése az államtitkár úrhoz? Vágó 
képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Az volna a kérdésem, ha nem tud kormányvéleményt 

mondani, akkor tárcavéleményt kérnék, hogy valóban úgy gondolják-e önök, hogy ez érdemi 
megoldás lehet az Európai Unió foglalkoztatási és növekedési válságára, vagy osztják azt a 
véleményt, hogy ez csupán tüneti kezelése a pénzügyi válságnak, ami nem ok, hanem 
következmény. Másrészről milyen viszonyban van a kormányzatnak a fiskális szigorral 
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kapcsolatos eddigi magatartása azzal, amit most ez a paktum tartalmaz? A fiskális szigor alatt 
nem azt értem pontosan, hogy a hiánycélhoz görcsösen ragaszkodnak, hanem hogy egy 
kiszámítható pénzügy-politikát tartalmazzon, egy olyan átlátható költségvetési gazdálkodást, 
amelyről sajnos jelen esetben nincs szó. Az egész pénzügyi stabilitási törvény vonatkozó 
részei hogyan hatnak erre a fiskális paktumra? 

 
ELNÖK: Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Nekem is van egy kérdésem, 

államtitkár úr, kihasználva, hogy itt van az előterjesztő. Inkább formai kérdés, de azért nem 
tartom mellékesnek, hogy az országgyűlési határozatok műfaja olyan, hogy jellemzően a 
rendelkező résszel kezdődik, utána van az indokolás. Nem gondolja azt, hogy ennek a 
határozati javaslatnak a fölvezetése túl eurokonformra sikerült? Az Unióban szokás ez a 
bizonyos, 26-féle szempontnak megfelelő fölvezetés, és utána jön az érdemi mondanivaló. 
Magyarul a kérdésem az, hogy miért térnek el attól a gyakorlattól, ami az országgyűlési 
határozatok formáját vagy stílusát jellemzik. 

Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs több kérdés. Akkor két 
kérdést tetszett kapni. Parancsoljon! 

 

Ódor Bálint válasza 

ÓDOR BÁLINT (Külügyminisztérium): Kezdem vágó képviselő úr kérdésével. 
Ahogy utaltam rá a bevezetőben is, a gazdasági és monetáris unió, ami ’92-ben létrejött, és a 
maastrichti szerződés nem igazából foglalkozott a gazdaságpolitikai együttműködéssel.  
Ennek több oka volt, például azért is, mert a költségvetési tervezési folyamat olyan kényesebb 
kérdés, és abban az időpontban nem volt meg a politikai akarat és szándék, hogy elkezdődjön 
egy mélyebb együttműködés ezen a területen. Azt gondolom, ez az új szerződés egy lépés 
abba az irányba, hogy a költségvetési unió létrejöjjön, illetve ez az együttműködés mélyüljön. 
Ennek keretében foglalkozni fog ez a paktum a foglalkoztatáspolitikák koordinációjával is. 
Azt gondolom, ez egy lépés lehet afelé, hogy a gazdasági növekedéshez megtaláljuk azokat az 
új forrásokat is, amelyekre most égetően szükségünk van európai szinten is. Az egyik 
problémája az Uniónak, az euróövezeti válságnak, hogy a tagállamok az euróövezet országai 
közötti különbségek, alapvetően versenyképességi és termelékenységi különbségek nemhogy 
csökkennének, hanem nőnek. Erre kíván ez a szerződés is valamilyen formában választ adni. 
Ez egy első lépés. Itt alapvetően a költségvetési fegyelem szigorítása jelenik meg, illetve 
megteremtődik annak lehetősége, hogy a gazdaságpolitikai területeken további szorosabb 
koordinációra kerüljön sor. 

A második kérdésre válaszolva, azt gondolom, Magyarország az elsők között van, és 
ez az országgyűlési határozat tervezetének preambulumában is szerepel, amely az 
alkotmányába építette az adósságféket. Emellett pedig mindent megtesz a magyar kormány 
annak érdekében, hogy ezeket a maastrichti kritériumokat teljesítse, tehát az államadósságra 
és a költségvetési deficitre vonatkozó célkitűzések az első pillanattól kezdve hangsúlyos 
prioritásként szerepelnek. A konvergenciaprogramról annyit mondanék, hogy ott szerepel az 
ön által megnevezett törvényben, tehát törvényerőre emelkedett az konvergenciaprogram, ami 
előirányozza, hogy a következő években milyen költségvetési hiánycélt tűz a kormány maga 
elé. Mint Külügyminisztérium, ennyit mondanék erről a kérdésről. 

Elnök úr kérdésére válaszolva, azt gondolom, nagyon fontos, hogy a preambulumban 
ezekben az alapkérdésekben is világos elkötelezettség, illetve állásfoglalás szülessen. Ezért 
született egy hosszú preambulum a határozati szöveghez. Ennek nincs más oka. Maga a 
határozat nagyon rövid, két pontból álló szöveg, amelyben az Országgyűlés támogatását kéri a 
kormány a szerződés aláírásához. 
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Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat, államtitkár úr. Kinek van véleménye, 
javaslata? Szekeres képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Tisztelt Bizottság! Ez egy jelentős változás a kormány álláspontjában, hogy most támogatólag 
ide terjeszti a kormány a megállapodásról szóló szerződés tervezetét. Hiszen először volt egy 
nemleges álláspont, aztán egy talán, utána pedig ez átment igenbe. Ez a változás pontosan 
mutatja, hogy a helyzet értékelése és az Európai Unión belüli működésünk tapasztalatai azért 
változtatásra kényszerítik a kormányt. Szeretném mondani, hogy meg fogjuk szavazni a 
szerződéstervezetről szóló határozati javaslatot azzal, hogy magát a szerződéstervezetet a 
Szocialista Párt szükségesnek, de nem elégségesnek tartja. Ez volt az álláspontunk egyébként 
novemberben és decemberben is. Ez volt az álláspontjuk az európai szociáldemokrata 
pártoknak, mert a szerződés nem ad választ, és itt most nem a magyar kormányról van szó, 
szeretném tisztázni, hanem az eurózóna tagjainak szerződéséről, nem ad választ a gazdasági 
növekedés ösztönzésére, a foglalkoztatás növelésére és a társadalmi szolidaritás kifejezésére 
Európában. Erről egyébként egy nagyon komoly vita zajlik Európában, nemcsak a 
politikában, hanem a szakmai közvéleményben is. 

Úgy lehet fogalmazni, hogy ez a szerződés szükséges, de nem elégséges feltétele 
annak, hogy Európa ki tudjon kerülni abból a válságból, ami egyébként nem Európában 
kezdődött, és amelyért láthatóan most Európa talán a kívánatosabbnál is nagyobb árat fizet. 
Erről a szakmai közvélemény is rendkívül erős kritikát tartalmaz. Tehát, meg fogjuk szavazni, 
még egyszer mondom, annak ellenére, hogy a szerződést tényleg csak szükséges, de nem 
elégséges feltételnek tartjuk. És meg fogjuk szavazni, mert a kormány álláspontjának 
változása világosan jelzi, hogy éppen a nemzeti érdekek képviselete érdekében szükség van 
együttműködésre. És természetesen van egy nagy kérdés, amelyre a magyar kormánynak 
előbb-utóbb majd választ kell adnia, amely a szerződés hatálybalépése kapcsán fogalmazódik 
meg. Nevezetesen, hogy azok az államok, amelyek ma nem tagjai az eurózónának, a 
szerződés 3. és 4. címének rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tarthatják, amennyiben 
ezt vállalják. Ez a legfontosabb nyitott kérdés a magyar kormány számára, hogy vajon ebben 
a kérdésben milyen álláspontot fog a közeljövőben elfoglalni. Azt gondolom, erről a 
költségvetési bizottságnak előbb-utóbb tájékoztatást kell hogy adjon a kormány, mert ez egy 
lényeges változást jelenthet az eddig követett gazdaságpolitikát tekintve is. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Kinek van még véleménye, Babák 

képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, hogy arra a kérdésre, hogy a kormány álláspontja 
változott-e vagy sem, reagálni kell. A miniszterelnök úr első olvasatban úgy gondolta, hogy a 
parlamenttel, az Országgyűléssel meg kell tárgyalnia az akkor éppen képződő megállapodás 
szövegét, mert nem volt konkrét. És ténylegesen, köszönöm, hogy kihangsúlyozta, az ország 
érdekét szolgálhatja csak az a megállapodás, amelyet a magyar kormány a parlament 
jóváhagyásával aláír. Ezek fontos szempontok. Nem volt ez így mindig. Úgy gondolom, ha 
magunkra nézve olyan szabályokat ismerünk el kötelezőnek, akkor nem alkalmazkodunk az 
Unióhoz, hanem a józan paraszti eszünk szerint van az országnak szüksége arra, hogy 
mértéktartó módon bánjunk az ország bevételeivel és kiadásaival. Ezek a szabályok 
ténylegesen kevesebbek, mint ami kellene az Unió megújulásához, ügyeinek rendezéséhez, de 
nem fölösleges. Úgy gondolom, majd ez is változni fog az Unió tagállamainak akaratából. Ez 
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a megállapodás, ami a pénzügyi stabilitásról szól, nem hátrányos az országnak, ebben részt 
kell vennünk, támogatnunk kell a tisztelt Házban az aláírását. Szeretném még egyszer 
hangsúlyozni, nem a kormány álláspontja változott meg, a szöveg változott meg, a feltételek 
változtak meg, és olyan aláírásra váró megállapodás van előttünk, amely nem káros, hanem 
hasznos a magyar pénzügyi rendszer stabilitását illetően. Köszönöm, hogy szólhattam, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vágó képviselő úr következik. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Az LMP véleménye szerint a fiskális 

egyezmény önmagában nem megoldás az európai válságra. Mint már említettem, egy 
növekedési és foglalkoztatási válság van, 23 millió embernek nincs munkája Európában. 
Sajnos, ahogy azt itt az államtitkár úr is elmondta, folyamatosan nőnek az európai országok 
közötti különbségek. Véleményünk szerint amennyiben ez a fiskális paktum életbe lép, 
aminek egy erős demokratikus deficittel is meg kell birkóznia, ez a magországok, illetve az 
újonnan csatlakozó országok közötti növekedési különbséget befagyasztja. Az európai zöldek 
gondolata az, hogy ezen paktum mellé szükség volna egy új Európai Unió átgondolására, 
hogy miként lehet azokat az országokat, amelyek között Magyarország is ott van, amelyek 
nem az eurózónában vannak, közelebb vinni a magországokhoz. Erre a paktum nem ad 
megoldást. És nagyon úgy tűnik, hogy európai szinten sem gondolkodnak megoldáson, az 
Európai Parlamentben a zöld frakció több olyan javaslatot is tett, egy egész javaslatcsomagot, 
amely erre a problémára fölhívja a figyelmet, és nagyon reméljük, hogy a fideszes néppárti 
képviselők is támogatni tudják majd ezt, vagy a szocialista európai parlamenti képviselők is 
támogatni tudják majd ezt a javaslatcsomagot. Akkor hoz valójában megoldást ez a fiskális 
paktum. 

Ha már itt felmerült Magyarország szerepe az aláírás során, legjobb emlékezetem 
szerint miniszterelnök úr a parlamentben azt mondta, hogy először vitassa meg az 
Országgyűlés ezt a paktumot, és utána döntsünk a támogatásáról. (Ékes József: Ezt tesszük 
most.) Igen, ezt csináljuk most. Ehhez képest miniszterelnök úr már véleményt nyilvánított 
ezen paktummal kapcsolatban. (Több fideszes képviselő közbeszól: Miért ne tehetné? Ő a 
miniszterelnök!) Persze, természetesen, de ő a saját véleményének kialakítását az 
Országgyűlés döntéséhez kötötte első körben. Én örülök neki, hogy idejön az Országgyűlés 
elé, ez tényleg öröm, de azért miniszterelnök úr legalábbis egy apróbb kitételt már tett, 
megelőlegezve az Országgyűlés döntését. 

Másrészről azt nagyon sajnáljuk, hogy az LMP már több soron kezdeményezte, hogy 
vessük ki a spekulációs adót. Sőt, a francia elnök úr már azt is mondta, hogy ha kell, 
Franciaország egymaga is bevezeti ezt a spekulációs adót. Háromszor terjesztettük be ide, 
mind a háromszor lesöpörték önök ezt. Másrészről a legnagyobb probléma az, hogy ez egy 
gyenge paktum lett, fel lett vizezve, a fiskális szigoron túl mást nem nagyon tartalmaz ez az 
egyezmény. A pénzügyi és a banki szféra megregulázása eléggé csekély mértékben szerepel 
ebben a paktumban, és nagyon sajnáljuk, hogy Orbán Viktor, amikor taktikázott, és a londoni 
City mellé állt, akkor valójában a mellé a David Cameron mellé állt, aki szintén azt szerette 
volna, hogy felvizeződjön ez a paktum. Úgy gondolom, hogy itt az európai modell perifériáját 
erősítő paktumok mellett jóval nagyobb szükség van arra, hogy Magyarország a magországok 
felé fejlődjön, és ne adja csak áldását egy olyan paktumra, amely mellett nincs ott, hogy 
hogyan lehet ebből a periférikus állapotból kimozdulni. Ez így önmagában kevés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Szijjártó alelnök úr. 
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SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Két észrevétel 
miatt kértem szót. Az egyik az, hogy a két ellenzéki párt részéről is azt hallhattuk, hogy az új 
európai szerződés minden létező kihívásra és minden létező problémára nem ad választ, nem 
kellőképpen jó. Ehhez képest nehezen tudom értelmezni azokat a kritikákat, amelyek akkor 
hangzottak el, amikor Orbán Viktor nem rohant fejvesztve aláírni ezt a szerződést, és azt 
mondta, hogy elnézést kérünk, legalább hadd nézzük meg, hogy mi van a szerződésben, hadd 
nézzük meg, mi annak a tartalma, hadd konzultáljak a parlamenttel, és majd utána eldöntjük, 
hogy mi lesz a magyar álláspont. Akkor a szocialisták is, az LMP is mindenfajta antieurópai 
viselkedéssel, az európai mainstreamből önmagukat való kiírással vádolták a kormányt és a 
miniszterelnököt, hogy miért nem írta azonnal alá ezt a szerződést. Ehhez képest most arról 
hallunk, ami vitaképes álláspont, és nyugodtan vitázhatunk erről, mert azt gondolom, ez egy 
legitim vita, és helyes annak a felvetése, hogy ez a szerződés, mondjuk, valamennyi, az 
európai gazdaságot érő kihívásra tartalmazza-e a választ. 

A másik, amit szeretnék jelezni tisztelt képviselőtársaimnak, hogy a kormány és a 
miniszterelnök álláspontjában semmifajta változás nem történt. Én mindig megdöbbenve 
hallgatom önöket tisztelt képviselőtársaim, ott voltam valamennyi brüsszeli alkalomkor, ott 
voltam valamennyi magyarországi alkalomkor, amikor a miniszterelnök ezzel az üggyel 
kapcsolatban tanácsozáson vett részt, vagy nyilatkozatot tett. Először is tavaly decemberben 
az Európai Tanács ülésén, amikor ez felmerült, a miniszterelnök arra az álláspontra 
helyezkedett, és aztán erre helyezkedett 7-8 másik európai uniós tagország is, hogy akkor 
tudja aláírni ezt az új európai szerződést, amely egy kormányközi szerződés, ha arra a 
parlament neki felhatalmazást ad, mert nemzeti szuverenitást érintő kérdésekről van benne 
szó. Ekkor jött, ugye, az az ellenzéki kritika, hogy ezzel aztán majd kiírjuk magunkat 
Európából, és miért nem lehetett aláírni. 

A második pont, hogy a most januári Európai Tanács ülésén egy olyan szövegben 
értettek egyet az Európai Unió állam- és kormányfői, amely azon három ponton, amely 
Magyarország, illetve Közép-Európa szempontjából fontos volt, azt tartalmazza, amely a 
magyar nemzeti érdeknek megfelel. Tehát nem tesz lépéseket az adóharmonizáció irányába, 
hogy csak akkor vonatkoznak a kötelességek egy aláíró félre, ha belép az eurózónába, és 
kompromisszumos formában tartalmazza a lengyel felvetést is, amelyet a visegrádi 
miniszterelnökök támogattak, hogy az eurócsúcsokon részt vehessenek a még nem euróval 
fizető országok miniszterelnökei is. Tehát, miután kiderült, hogy ezeket a pontokat 
tartalmazza a szöveg, a miniszterelnök utána a sajtótájékoztatón, ott ültem mellette, 
viszonylag közeli az élmény, azt mondta, hogy ő jó szívvel javasolja azt a Magyar 
Országgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást neki, hogy aláírja ezt a szerződést. Tisztelt Vágó 
képviselőtársam, szerintem alkalmassági követelmény, hogy egy miniszterelnöknek, ha ott ül 
az Európai Tanács ülésén, és vitat egy szöveget, akkor véleménye legyen róla. Ön az előbb 
egyszerűen annak létjogosultságát kérdőjelezte meg, hogy a miniszterelnök véleményt 
mondhasson egy ilyen nagy európai ügyről. Most hiába bólogat, majd előkeressük a szöveget, 
azt mondta, hogy miért nyilatkozott erről korábban a miniszterelnök. Azért, mert részt vett 
ennek az ügynek a megvitatásában. És ön joggal ülhetne itt, és mondhatná azt ellenkező 
esetben, hogy mi az, hogy a miniszterelnöknek erről még csak véleménye sem volt, amikor a 
magyar nemzeti érdek szempontjából fontos kérdésről van szó. Zárójel bezárva. 

Tehát megtörtént az Európai Tanács ülése, ahol az európai állam- és kormányfők 
egyetértettek ezzel a szöveggel. Ezután a magyar kormány benyújtotta az Országgyűlésnek 
azt a határozati javaslatot, amelyben felhatalmazást kér a kormányfő számára arra 
vonatkozólag, hogy majd március 1-jén aláírja az Európai Tanács soron következő ülésén ezt 
a szerződést. Utána pedig majd soron következik a ratifikációja ennek a szerződésnek. Tehát a 
parlamentnek erről minimum kétszer kell tárgyalnia. Először országgyűlési határozati 
formában az aláírásról a következő két hétben. Tehát március 1-ig ezt meg kell tárgyalni, és 
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döntést kell hozni, utána pedig a ratifikációról kell dönteni, amivel kapcsolatban a kormány az 
alkotmány szuverenitási klauzulája alapján kérdést tesz föl az Alkotmánybíróságnak, hogy az 
hogyan értékeli, feles vagy kétharmados többséggel kell-e a ratifikációt végrehajtani. Tehát 
csak arra szerettem volna nagy tisztelettel fölhívni ellenzéki képviselőtársaim figyelmét, hogy 
minden annak a menetrendnek megfelelően halad, amit a miniszterelnök tavaly decemberben, 
az Európai Tanács ülését követően elmondott. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Veres képviselő úr következik. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Az első megjegyzésem úgy szólna, hogy sok kárt okozott Magyarországnak, hogy az a 
folyamat, amit Szijjártó Péter itt előttünk a maga nézőpontjából ismertetett, a világ számára 
nem így zajlott. Ebből a szempontból teljesen mindegy, Szijjártó úr, hogy ott volt-e a 
miniszterelnök mellett minden egyes pillanatban, amikor ebben a kérdésben megnyilatkozott, 
beleértve az Európai Tanács zárt ülését is. A tény az, hogy a világ számára nem az volt az 
interpretációja a magyar álláspontnak, mint amit ön most itt elmondott. Ez azt jelenti, hogy 
miután Magyarországot a decemberi Európai Tanács ülésének, ha nem is a teljes időtartama 
alatt, de viszonylag hosszú idő alatt besorolták abba a körbe, ahová besorolták a brit 
kormányfőt, azt gondolom, hogy ezért nem mi vagyunk a felelősek. Nem a magyar ellenzék a 
felelős. Nem a magyar ellenzék adott híradásokat arról az Európai Tanács-ülésről, nem a 
magyar ellenzék volt az, amelyik kommentálta akkor este, akkor éjjel és akkor reggel a 
folyamatokat. Ezért meggyőződésem szerint, ami akkor és ott történt, minimum félreérthető 
volt mások számára. Miután a sajtó nincs bent a tanácsülésen, ebből következően más 
politikustársak számára volt félreérthető, hiszen nyilvánvaló számomra, hogy olyan 
politikusok vagy kormánytisztviselők részéről jöhetett ki információ, akik bent voltak az 
ülésteremben. 

Ezért aztán számomra majdnem mindegy, hogy mi hangzik most itt el ebből a 
szempontból utólagos értelmezésként. Magyarország számára kárt okozott, hogy akkor 
besorolták abba a körbe, amely körben a City érdekeit világosan védelmező Cameront 
sorolták be, és azt mondták, hogy ez a két ország az, amely azonos állásponton van ebben a 
kérdésben. Ez akkor decemberben, az azt követő hetekben, utólag talán majd a történészek 
fogják tudni értelmezni, hogy mekkora kárt is okozott Magyarországnak. Ezt csak azért 
mondom, mert ha már itt elhangzott, hogy mennyire konzekvens és egyértelmű álláspont volt 
mindvégig, az a baj, hogy ilyenkor majdnem mindegy, hogy mi volt az álláspont, a látszat az 
volt, amiről én most beszéltem. A látszat marad meg a külvilágban, a látszat marad meg 
azokban, akik foglalkoznak magyarországi törvényekkel Brüsszelben, akik azt követően 
megfogalmazzák Barroso úr levelét. Mert meggyőződésem szerint Barroso úr levelének 
fogalmazásában szerepet játszott az az álláspont, ami akkor ismertté vált, a miniszterelnök ott 
bent, zárt körben ismertettet álláspontja. Azt nem tudom, hogy a Bizottság elnöke jelen volt-e, 
feltételezem, hogy igen. És ha jelen volt, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy a félrevezető 
ellenzéki vagy liberális sajtónyilatkozatok azok, amelyek Barrosót befolyásolták annak idején. 

Tehát csak annyit szeretnék rögzíteni az első pontban, hogy meggyőződésem szerint 
sok kárt okozott az akkori, úgy fogalmaztunk utóbb, hogy hezitálás, vagy nem konzekvens, 
vagy nem következetes magyar álláspont. De ezt a vitát nem akarom kinyitni, elfogadom azt, 
amit ön mond, hogy valószínűleg az hangzott el. Akkor pedig az a probléma, hogy mindenki 
más másként értelmezte azt, ami elhangzott. De ez nagyon komoly probléma Magyarország 
számára meggyőződésem szerint. 

A második dolog. Ez a szöveg, ami most előttünk van, azért némi kritikát 
megérdemel. Valósághűbb szöveget kellene elénk terjeszteni. Elmondom, hogy miért 
mondom ezt. Van két olyan pontja ennek a bizonyos fölvezető résznek, amit bizottsági elnök 
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úr már kritika tárgyává tett, most hangosan olvasom: „emlékeztetve Magyarországnak a 
költségvetési fegyelem megszilárdítása és az államadósság csökkentése melletti rendíthetetlen 
elkötelezettségére, valamint arra, hogy az Európai Unióban Magyarország az elsők között 
foglalta alaptörvényébe az államadósság-fék követelményét”. Az első dolog, hogy 
alaptörvényébe. Nyilván Magyarország az elsők között volt, hiszen másnak nincs 
alaptörvénye. Szóval, ezért ez egy enyhén megmosolyogtató megfogalmazás emiatt. Akkor 
már legyünk következetesek, és írják bele, hogy ugyanakkor másik két törvénnyel felmentést 
adott ezen alaptörvénybe foglalt adósságfék alól. Meghozták azokat a törvényeket, aminek 
alapján már nem érvényes az, ami annak idején bekerült az alaptörvénybe. 

Ennél sokkal óvatosabban kellett volna fogalmazni ebben a kérdésben. Arról már nem 
is beszélve, hogy akik korábban megfogalmaztak ilyen jellegű szabályokat Európában, 
döntően a skandináv országokra gondolok, azok sokkal régebben és markánsabban foglalták 
ezt törvénybe. Ebben a kérdésben a Fidesz álláspontja minimum kettős volt. Hiszen a korábbi 
kormány időszakában semmilyen módon nem voltak hajlandók partnerek lenni ilyen jellegű 
szabály elfogadásában. A tárgyalásokat szándékosan húzták-halasztották, futtatták zátonyra 
sok esetben, majd elfogadásra került önök nélkül egy szabály annak idején. 

A másik pont, ami szintén ebben a bizonyos felvezető szövegben van, ami legalábbis 
kritikát érdemel: „emlékeztetve arra, hogy az új szerződés nem hoz létre új kötelezettségeket 
az adóharmonizáció tekintetében, ily módon nem érintheti hátrányosan a magyar gazdaság 
versenyképességét”. Persze, hogy nem hoz létre új kötelezettségeket, miután senkinek nem 
volt ilyen javaslata. Szándékosan összemostak két kategóriát, két szakmai kategóriát, az 
adóalap-harmonizációt és az adóharmonizációt. Nem volt szó az Európai Bizottság részéről, a 
pénzügyminiszteri tanácsban nem tárgyaltak ilyen előterjesztést, a biztos nem terjesztett ilyen 
javaslatot elő, amiről önök beszélnek. Tudom, hogy szándékosan beszélnek erről, csak vegyék 
észre, hogy nem mindenkit lehet ezzel átverni. Adóharmonizációs javaslat nem volt az 
Európai Unión belül, és ma sincs az asztalon. Adóalap-harmonizációs javaslat volt és van az 
Unión belül az asztalon, és meggyőződésem szerint az csak azt biztosítaná, hogy az Európai 
Unió országaiban azonos elvek alapján és azonos közgazdasági tartalommal kellene a 
különböző adóalapokat, döntően egyébként nyereségadó-alapról van szó, számolni, és ezt 
követően persze az országok bármilyen mértékű adót megállapíthatnának az azonos módon 
kiszámolt adóalapra. Ez volt tehát a javaslat. Ez jelenleg is a javaslat, és ismereteim szerint 
sem decemberben, sem azt követően nem volt adóharmonizációs javaslatról szó. 

Ezért önök itt, ebben a pontban szándékosan egy olyan típusú valamivel szemben 
hirdetnek harcot, ami nem létezik. Ugyanakkor azt érdemes lenne megvitatni, hogy az 
adóalap-harmonizáció mennyiben érdeke vagy mennyiben nem érdeke Magyarországnak. 
Konzekvensen egyetlenegy ország volt az Európai Unión belül az elmúlt 10 évben, amely az 
adóalap-harmonizáció felmerülésével szemben tiltakozott, ez pedig Írország volt. Tudjuk, 
hogy Írország miért tiltakozott ez ellen, meg vagyok róla győződve, hogy más Magyarország 
érdeke és más Írország érdeke ebben a kérdésben. Nyilvánvaló az is, hogy ha ezt egy ország 
megakadályozza, megakasztja, akkor nem tud létrejönni még adóalap-harmonizáció sem, 
hiszen ebben a kérdésben valamennyi ország együttes véleménye szükséges. 

Az utolsó momentum. Arra hívnám föl a figyelmet, hogy abban talán egyet tudunk 
érteni, kormánypárti és ellenzéki oldalról is, amit az ellenzéki oldalról mondtunk többen is, 
hogy ez a bizonyos mostani paktum több ponton nem tartalmaz olyan megállapításokat, olyan 
egyezségeket, amelyek láthatóan szükségesek lesznek ahhoz, hogy az Európai Unió a mostani 
világgazdasági válságból ne vesztesként kerüljön ki, hanem lehetőleg nyertesként kerülhessen 
ki. Itt egyértelműen kell szerintem a foglalkoztatási kérdésekre utalni, hiszen ezzel 
kapcsolatban itt viszonylag kevés van. És ha már itt szóba hozta Vágó képviselőtársunk, 
akkor mondom, azért elég világos álláspont alakult ki az Európai Unión belül a tekintetben, 
hogy ezzel a bizonyos pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban kinek van ilyen vagy olyan 
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jellegű elképzelése. Ez Tobin-adóként vonult be annak idején a köztudatba, ma pedig elég 
egyértelmű az, hogy az Európai Parlamenten belül mely frakciók támogatják, melyek nem 
támogatják az Unió valamennyi országában egységesen bevezetendő pénzügyi tranzakciós 
adó bevezetését. A szocialista frakció ezek közé tartozik. Hogy aztán erre sikerül-e majd jó 
megoldást találni, azt nem tudom, mert a svéd példa kapcsán ennek a kockázatait is eléggé 
világosan meg szoktam fogalmazni, amikor erről szakmailag beszélünk. Most nem megyek 
ennek részleteibe bele, de tény és való, hogy ilyen jellegű további intézkedésekre nagy 
valószínűséggel szükség lenne. Az is nyilvánvaló, hogy Cameron nem fogja elfogadni az 
utolsó pillanatig sem egy ilyen jellegű intézkedés egységes európai bevezetését, lévén, hogy 
ez London központi pénzügyi szerepkörével ellentétes érdekeket testesít meg vagy jelentene. 

A benyújtott javaslatot tehát a magunk részéről támogatni fogjuk, azt gondolom 
ugyanakkor, hogy az imént általam elmondott pontokban minimum a pontosítás vagy éppen 
az elhagyás indokolt lenne, mert nem valósághű ez a fajta megfogalmazás, ami szerepel az 
előterjesztésben. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok más véleményt, alelnök úr még természetesen 

szót fog kapni, de előtte engedje meg, hogy most egy kicsit másik sapkát tegyek föl, és a 
Jobbik-frakció álláspontját röviden kifejtsem. 

Kedves Képviselőtársaim! A Jobbik-frakciónak több gondja van ezzel a határozati 
javaslattal, elsősorban természetesen a lényegével. Nevezetesen azzal, hogy ez a fajta majdani 
csatlakozás az euróövezethez és a vállalt feltételek, amelyek itt fel vannak sorolva, ha nem is 
azonnal, de majd a későbbiekben olyan korlátokat és olyan problémákat vetnek fel, amelyek 
Magyarország szuverenitását tovább gyengítik. Tudjuk, hogy az Európai Unió egy három 
pilléren álló rendszer, aminek a második pillérében a közös kül- és biztonságpolitikában 
lényegében a klasszikus állami szuverenitás külügyi, honvédelmi vagy hadügyi funkciója már 
feloldódott részben a NATO-ban, részben az Európai Unióban. Az első pillérben, a gazdasági 
közösségek blokkjában lényegében a magyar pénzügy-politika az, ami végképp feloldódik 
majd, és elvesztheti önálló arculatát az Európai Unión vagy az eurózónán belül. Nevezetesen 
a pénzügyi rendszer egyik alrendszeréről, a monetáris alrendszerről tudjuk, főleg a 
Magyarország előtt álló IMF-tárgyalások kapcsán, hogy monetáris politikánk meglehetős 
kényszerpályára fog kerülni. Ennek jelei láthatók azokból a nem hivatalos üzenetekből, 
amelyek azokat a megszorításokat jelzik, amelyek vállalása nélkül nem köthető az IMF-fel 
újabb készenléti vagy biztonsági hitel. Ennek formáját most nem érdekes itt részletezni. 

Tehát a dolog lényege, és nem is részletezném tovább ezt az érvet, a plenáris ülés 
vitájában majd el fogják mondani frakciótársaim, hogy itt egy alapvető, ha úgy tetszik, 
történelmi jelentőségű lépéstévesztésről lehet szó, ha Magyarország egy ország 
szuverenitására jellemző, klasszikusan három alapvető területen, külügyek, hadügyek, 
pénzügyek, föladja az önálló cselekvés lehetőségét. Ez nekem, most már áttérve kicsit a 
szakmára, személy szerint azért is jelent problémát, mert azt gondolom, hogy a Magyar 
Országgyűlés költségvetési joga is csorbul ezzel a szándékkal, hiszen praktikusan most már 
nem az Országgyűlés fog dönteni hiányról és államháztartás-kezelésről, annak mikéntjéről, 
hanem bizonyos korlátok között, sarokszámok között az Európai Bizottság és végső fokon az 
Európai Bíróság. És az Európai Bíróság szankcionálhatja Magyarországot akkor, ha azokba a 
bizonyos sarokszámokba nem fér bele. Tehát itt olyan mértékig megkötik ezek a sarokszámok 
a kilábalás lehetőségét, hogy a növekedésről mondjak valamit, hogy gyakorlatilag 0 
növekedés vagy visszafejlődés is elképzelhető ezekből a tendenciákból. 

Rátérve most már magára az előterjesztésre, ezzel gondjaim vannak, tisztelt 
államtitkár úr. Azért vannak gondjaim, mert önök mellékeltek ehhez egy háttéranyagnak 
nevezett irományt, ami maga a szerződés. Tessék azt elfogadni vagy legalább megérteni, hogy 
a parlamentnek ratifikálnia kell egy szerződést, amely szerződés nincs hitelesen lefordítva. 
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Nincs a kezünkben egy hiteles fordítás, egy háttéranyagnak nevezett dokumentumtervezet van 
a kezünkben. Mi lett volna a háttéranyag? Egy háttéranyag az lehetett volna, és ezt nagyon 
hiányolom, hogy nincs egy olyan elemzés, egy olyan értékelés, ez a bizonyos swot analízis, 
ismert ez a technika, amely az erősségeket, a gyengeségeket, az előnyöket, a hátrányokat, a 
feltételeket számba veszi. Mi van akkor, ha Magyarország belép az euróövezetbe? 
Lényegében az előterjesztés elkötelezi magát, közvetve ugyan, de a preambulumban 
kimondja, hogy továbbra is olyan gazdaságpolitikát folytasson Magyarország, amely 
megteremti az euró bevezetésének feltételeit. Ez gazdaságpolitikai céllá nemesül, emelkedik, 
miközben a világ olyan, látjuk, hogy van, akinek éppen kifelé áll a rúdja, lásd Görögországot, 
vagy lásd a németek nosztalgiáját a régi jó márka után. Egyáltalán nem tudom, hogy az euróra 
való áttérés, euróövezeti törekvés mennyiben aktuális, vagy mennyiben van csak azért ideírva 
taktikailag, hogy jófiúk lehessünk a világ szeme előtt, és láttassuk, hogy kérem szépen, a 
tékozló fiú visszatér övéihez, és most már elfogadja ezeket a feltételeket. 

Tehát szeretnék látni egy olyan elemzést, ami az euróövezethez való csatlakozásunk 
előnyeit, hátrányait bemutatja, azokat a fenyegetéseket, kockázatokat, amik abból fakadnak, 
hogy mégse lépünk be esetleg az euróövezetbe, és így tovább. Tehát az elemzés lett volna egy 
háttéranyag, amelynek birtokában a képviselők nagyobb informáltsággal tudnak felelősen 
dönteni. Itt ratifikálásról van szó, olyan horderejű kérdésről van szó, ami Magyarország 
jövőjét nagymértékben befolyásolja, legalább olyan mértékben, mint az Unióba való 
belépésünk 2004-ben. (Babák Mihály: Ez nem olyan súlyú.) Próbál engem képviselő úr 
zavarni, de bizony isten nem fogok kizökkenni, megfogadom, nem hagyom magam 
kizökkenteni. (Szijjártó Péter: Megtörtént.) Köszönöm a szurkolást.  

Még egy probléma fölmerül, a fogalomhasználat. Azért is kellene a hiteles fordítás, 
mert bizonyos fogalmakat nem egyformán használ. Kezemben van az angol nyelvű változat. 
Nem vagyok annyira vérprofi az angolban, mint a velem szemben ülő államtitkár úr, de a 
szakszöveget azért ismerem. Kérem szépen, itt az államháztartás hiányát hol a központi 
költségvetés hiányának, hol államadósságnak fordítják. A központi költségvetés adóssága 
nem azonos az államháztartás adósságával. Éppúgy, ahogy a nemzeti vagyont is összekeverte 
a másik tárca az államháztartás vagyonával, és így tovább. Itt van a bruttó hazai termék, a 
GDP fogalma. Ez speciel itt van jól leírva, méghozzá hozzáteszi a fordító, helyesen, 
gondolom, hogy piaci alapon értendő a bruttó hazai termék fogalma. Hogy mi az a piaci alap, 
az már kicsit zavaros, pontosabban nem világos. Mert itt éppen alelnök úr érvelt a múltkor az 
államadósság ismételt növekedése kapcsán azzal, hogy ja, kérem, a rossz forintárfolyam miatt 
persze, hogy visszament az államadósság oda, ahonnan indult, és eltűnt az a, nem tudom, 
hány százmilliárd forintnyi összeg, ami ennek törlesztésére fordítódott. Kérem tisztelettel, 
ezeket folyó áron számítják. Ha jó, ha nem jó. Persze, most javulni fog a forintárfolyam, 
kevesebb lesz az államadósság. 

Ezért tehát ilyen fogalmakat jó lenne tisztázni, már csak azért is, mert államtitkár úr itt 
az alaptörvényt említette. Az alaptörvényben a GDP-t teljes hazai összterméknek fordítják. 
Ezt hogy fordítják? Ez piaci alapú bruttó hazai termék. Akkor melyik az igazi, tessék 
mondani? Vagy az alaptörvényben kéne módosítani, vagy kétféle fogalommal dolgozunk? 
Angolul mind a kettő GDP-t jelent, de miért kell ennek magyarul több nevet adni? Azért, mert 
azt gondolom, ezek a fordítások még nincsenek olyan mértékig szaklektorálásnak alávetve, 
hogy egyértelmű legyen, mit fog a parlament ratifikálni. Összegezve a véleményemet, azt 
gondolom, hogy ebben a formában ez a határozati javaslat nem támogatható, sem a nemzet 
jövője szempontjából elmondott aggályaink miatt, sem pedig az előterjesztés gyengeségei 
miatt. Köszönöm szépen. 

Akkor most, ha szót kér alelnök úr, akkor átadom a szót. 
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SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel, csak 
szeretném önt megnyugtatni, hogy szó sincs arról, hogy a következő két hétben ratifikálni 
akarnánk bármit is. Ratifikálni majd akkor fogunk bármit is, ha aláírtunk bármit is. Tehát, 
majd ha a március 1-2-án sorra kerülő Európai Tanács ülésén a miniszterelnök a parlament 
felhatalmazása alapján aláírja az új európai szerződést, akkor az utána visszajön a parlament 
elé, és majd akkor fogjuk ratifikálni. Amiről most szó van, még egyszer, az elkövetkező két 
hétben, az egy országgyűlési határozati javaslat, amely azt a célt szolgálja, hogy a parlament 
hatalmazza föl a miniszterelnököt az aláírásra. A ratifikálás az aláírás után következik. Azért 
mondom ezt, mert végig ratifikálásról beszélt az elnök úr. 

És tényleg már csak egy mondatot mondanék, mert nem akarnám ezt nyújtani, mint a 
rétestésztát. Csak abban okoz nekem nehézséget az ellenzéki álláspont megértése, hogy most 
Veres miniszter úr is arról beszélt, hogy az a rövid időszak, talán összesen 3-4 óra, ami eltelt 
az éjjel vége meg a másnap kezdete között, károkat okozott Magyarországnak. Azért, mert a 
miniszterelnök világossá tette, hogy abban a formában ő nem tudja aláírni ezt a szerződést. De 
abban szerintem egyetérthetünk, hogy annál a szerződésnél, amit akkor kellett vagy lehetett 
volna aláírni, ez a jelenlegi szöveg Magyarország számára jóval kedvezőbb, több szempontból 
is. Egy. Nem tudtuk, hogy abban mi lesz. Kettő. Ebben legalább lehet tudni, hogy mi van. 
Három. Az adó- vagy adóalap-harmonizáció irányában nincs lépés. Négy. Akkor vonatkozik 
ránk, ha belépünk az eurózónába. Öt. Részt vehetünk az eurócsúcsokon. Tehát ez egy jobb 
szerződés magyar nemzeti szempontból. 

Akkor most tényleg nem értem, hogy az okozott volna kárt, ha aláírunk egy ennél 
rosszabb szöveget, vagy az, hogy azt nem írtuk alá, és lett egy jobb szerződés Magyarország 
számára. Másrészt, csak hogy az eseménytörténetet pontosan lássuk, bár nyilván a miniszter 
úr nálamnál biztosan több Európai Tanács formáció ülésén vett részt, ott az történt, hogy az 
Európai Tanács ülésének számító informális vacsora zajlott, amely, ha jól emlékezem, hajnali 
5-kor vagy negyed 6-kor ért véget. És aznap az ülés, ha jól emlékszem, 9-kor vagy 9.30-kor 
folytatódott, mégpedig a horvát csatlakozási szerződés minden tagállam által történő 
aláírásával. Az való igaz, hogy negyed 6 és 10 óra között, hogy is mondjam, az információkat 
megvárni nem tudó, valamit írni kényszerülő újságírók a magyar álláspontot elkezdték 
interpretálni és értelmezni anélkül, hogy a magyar álláspontot bárki nyilvánosan ismertette 
volna. A magyar álláspont első hivatalos, nyilvános ismertetése éppen általam történt meg az 
Európai Tanács épületében, mondjuk 10 órakor. Addig senki semmilyen hivatalos álláspontot 
nem mondott. Az, hogy addig ki hogyan meg milyen indulattól és céltól vezérelve interpretált 
bármit is, mint magyar álláspont, azt gondolom, annak a felelőssége, aki ezt megtette. 
Ráadásul azóta világos, hogy milyen vonalon haladunk. De ezt majd meg fogjuk vitatni a 
parlamentben, azt gondolom, csak rá akartam világítani a dolog komplexitására. 

 
ELNÖK: Ez valóban komplex probléma. Úgy látom, nincs több észrevétel, akkor 

megadom a szót államtitkár úrnak, hogy reagáljon a felvetésekre, javaslatokra. Tessék! 
 

Ódor Bálint válasza 

ÓDOR BÁLINT (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Az első felvetésre 
megszületett a válasz, ezért ezt nem is ismételném meg. A kormányállásponttal kapcsolatban 
viszont még egy momentumra utalnék, hogy ezen a nevezetes, éjszakába nyúló csúcstalálkozó 
reggelén vagy délelőttjén született egy közös dokumentum, amelyben világosan szerepelt az, 
hogy Magyarország együtt 8 más tagállammal, amelyek nem euróövezeti tagországok, a 
parlamenti konzultációt követően fognak dönteni. Tehát ez az az egyetlen dokumentum, ami 
ott született, és ez volt az állásfoglalás. 
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Szeretnék még utalni az adóharmonizáció kérdésére, mert Veres képviselő úr 
fölvetette. Konkrétan ennek a tervezetnek a 9. cikkében szerepelt az euró plusz paktumra való 
utalás az első változatban, aztán az utolsó változatban már nem szerepelt. Úgy szerepel az 
euró plusz paktumban, hogy az az öt terület, amelyre kiterjed, csak négy van itt megjelölve, a 
versenyképesség előmozdítása, a foglalkoztatás elősegítése, az államháztartás 
fenntarthatóságának fokozása, illetve a pénzügyi stabilitás megerősítése. Nem szerepel az 
adóharmonizáció. Az kikerült, és ez fontos. 

Vágó képviselő úr már nincs itt, viszont felvetette a mag és a periféria kérdéskörét. 
Azt gondolom, hogy ez a csatlakozás azért is nagyon fontos, hogy ezzel a mag felé 
közeledjünk, ne a periféria felé. Ez nem hangzott még itt el, de ennek a szerződésnek az is 
nagyon fontos eleme és mondandója, hogy az uniós egység megőrzése fontos célkitűzés. 
Ezért is fontos az a lengyel javaslat, hogy az euróövezeti csúcstalálkozókon ott lehessenek 
azok az országok is, amelyek nem tartoznak még az euróövezethez. 

És egy utolsó gondolat, hogy a növekedési és foglalkoztatási célkitűzések szintén 
megjelentek. A legutóbbi csúcstalálkozó fő témája már az volt, hogy ha a költségvetési 
fegyelem terén sikerült nagy lépéseket tenni, akkor hogyan tudunk olyan új forrásokat találni, 
amelyek orvosolják ezeket a problémákat, tehát a foglalkoztatáspolitika már nagyon 
hangsúlyosan szerepelt, és a fiatalok munkanélkülisége is. A március1-2-ai csúcstalálkozónak 
is ez lesz a fő témája. Ezekre szerettem volna reagálni, illetve arra, hogy ennek a 
szerződésnek a ratifikációja nem most történik meg, hanem az aláírást követően. A végleges 
magyar fordítás pedig, amint az rendelkezésünkre áll, az Országgyűlés rendelkezésére fogjuk 
bocsátani. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor következik a szavazás arról, hogy a 
bizottság alkalmasnak ítéli-e a határozati javaslatot általános vitára bocsátani. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez elsöprő többség. Aki ezzel nem ért 
egyet? Olyan nincs. Aki tartózkodott? Kettő. Tehát két tartózkodás mellett a bizottság 
alkalmasnak ítélte a határozati javaslatot általános vitára. Köszönöm államtitkár úrnak a 
jelenlétet. 

Egyebek 

Képviselőtársaimat még annak meghallgatására kérem csupán, hogy elszámoltam a 
bizottság rendelkezésére álló szakértői és dologi kerettel. Ez kötelességem. Megjelent a 
honlapon, akit érdekel, szíveskedjék megnézni. Két tanulmányt írattam, ezek megtalálhatók a 
titkárságon, illetve az Országgyűlés könyvtárában. Köszönöm szépen. Mára befejeztük. Jaj, 
istenem, bocsánat, nincs előadónk. Eltévesztettem. Ki az, aki a kormányoldalon vállalja? 
Szijjártó Péter úr. A kisebbségi véleményt csak én mondhatom, mert a többiek végül is 
támogatták. Akkor, ha elfogadják, én leszek a kisebbségi előadó. Nos, köszönöm szépen, 
befejeztük. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc.) 

 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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