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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc 

A jegyzőkönyv hangfelvétel nélkül készült.) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. A bizottsági ülésünket megnyitom. Tisztelettel 
köszöntöm Győri Enikő államtitkár asszonyt, és munkatársát, Gosztonyi Krisztina 
főosztályvezető-helyettes asszonyt, mai vendégeinket, előadóinkat. A mai bizottsági ülésünk 
napirendjére a tegnap nagy érdeklődést keltett fiskális paktumról szóló határozati javaslathoz 
benyújtott módosító indítványok kerültek, ezek sorsáról kell döntenünk. 

Megállapítom, hogy a bizottság a jelenléti ív alapján határozatképes. Ezek után 
megkérdezem, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi ajánlással, a módosító indítványok 
megvitatásával a bizottság egyetért-e. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendjét elfogadta. 

Összesen három módosító javaslat érkezett a határozati javaslathoz, ezeket öt ajánlási 
pont tartalmazza. Ezekről kell majd döntenünk. 

Az 1. pontban jobbikos képviselők, Balczó Zoltán, Bana Tibor és Rozgonyi Ernő 
képviselő urak nyújtottak be módosító indítványt. Megkérdezem az indítványt tevők közül 
jelen lévő Rozgonyi Ernő urat, kíván-e az indítványhoz kommentárt fűzni. (Jelzésre.) Tessék 
parancsolni! 

 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Azt kérem, és azt javaslom, hogy az 1. pontban 

olvasható szöveget vessük össze és tárgyaljuk együtt a 4. pontban lévő szöveggel, hiszen az 1. 
pont a 4. pontot alapozza meg. Ha lehet, arra kérném, elnök úr, hogy az 1. és a 4. pontot 
összevontan tárgyaljuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm, a javaslatot elfogadom. Természetesen lehet, de a szavazás 

külön fog történni. Köszönöm. Egyéb kommentár az indítványokhoz nincs? (Rozgonyi Ernő: 
De van.) Akkor tessék! 

 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Az 1. és a 4. pontban foglaltakat azért kellett szerintünk 

és a Jobbik véleménye szerint átírni és ennek megfelelően prezentálni, mert annyira 
beszűkültek az ország döntési lehetőségei, hogy már így is vitatható az, hogy a kormány 
vezeti-e az országot vagy sem. Elképesztő felelőtlenségnek tartanánk azt, hogy ha az 
adófizetőktől beszedett pénz felhasználását tekintve a fiskális politikai döntéseket 
átengednénk az Európai Uniónak. Úgy gondolom személy szerint is, hogy nagyon jelentős, 
nagyon fontos dolog lenne, hiszen úgy néz ki, és ez sem tagadható, hogy a pénzeszközeink 
egy részéről gyakorlatilag le kellett mondanunk, és le is mondtunk. Irtózatos felelőtlenségnek 
és könnyelműségnek tartom, hogy ma bármennyire is veszélytelennek tűnő módon belépjünk 
egy olyan paktumba, amely a költségvetési szabadságunkat a nullára korlátozza. Hadd tegyem 
hozzá, nem vigasztal, hogy le van írva persze, hogy ránk ez igazából akkor vonatkozik, 
amikor belépünk az eurózónába. Ismerjük ezeket a megoldásokat, de nem ismerjük az eredeti 
szöveget, nem tudtuk azt elolvasni, ebből következik, hogy semmiképpen sem tartanánk 
helyesnek azt, ha önmagunkat az eddiginél is jobban behajtjuk abba a lehetetlen állapotba, 
hogy az égvilágon semmiről sem dönthetünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem államtitkár asszonyt, van-e 

észrevétele a javaslathoz. 
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GYŐRI ENIKŐ (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselő Urak! Ezt a módosítást a kormány nem tudja támogatni, ez pont az ellenkezője a 
kormány javaslatának. Ez az indítvány azt szeretné, hogy Magyarország ehhez a szerződéshez 
ne csatlakozzon. A kormány tegnap egy igen részletes vitában kifejtette álláspontját mind 
ebben a bizottságban, mind több másik bizottságban, mind miniszterelnök úr a felszólalásában 
a plenáris ülésen, illetve az általános vitában. Talán nem ismételném meg ugyanazokat az 
érveket, amelyek tegnap elhangzottak. Röviden reagálnék arra, amit képviselő úr elmondott. 
A kormányt sok mindennel szokták vádolni, de eggyel biztosan nem, hogy erőtlen, és ne 
lenne ura a helyzetnek. Azt gondoljuk, hogy a kormány kézben tartja a folyamatokat. Tegnap 
elhangzottak azok az érvek, amelyek egyértelműen amellett szóltak, hogy váljunk részeseivé 
ennek a szerződésnek. 

A szöveg pedig, ami jelenleg az Országgyűlés asztalán van, a magyar kormány 
fordítása, a hivatalos fordítás a tanács és a kormány közötti egyeztetés révén készül, és 
természetesen ez tartalmában nem fog érdemben változni. A jogászok részéről egyeztetés 
folyik, hiszen most kapták meg a szöveget, az aláírásra ez rendelkezésre fog állni, a 
képviselők meg fogják kapni, és a ratifikációra visszahozzuk természetesen már a hivatalos, 
egyeztetett, jóváhagyott szöveget. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kinek van véleménye a bizottság 

tagjai részéről? Nincs ilyen? Újra megadom a szót Rozgonyi Ernő képviselő úrnak. 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Kérem szépen, nem akartam ennyire belemenni, de ha 

szóba került, beszéljünk róla. Elképesztő és azt kell mondanom, hogy döbbenetes a Fidesznek 
ez a gyakorlata, hogy két éve olyan dolgokat tesznek elénk, ellenzékben is ezt csinálta a 
Fidesz, hogy olyan dolgokat szavaztat meg, amit nem ismerünk, mert nincs módunk rá, hogy 
elolvassuk. Nem akartam ennyire vulgáris lenni, de ez ellen próbálunk fellépni, és nem az 
egész dolog ellen. Nem hiszem, hogy a világon van még olyan parlament, ahol olyan dolgokat 
szavaznak meg a képviselők, amit módjukban sem volt elolvasni. Gondoljanak bele abba, 
amikor aláírták a lisszaboni szerződést. Elképesztő. Ez egy abszurdum. Erre akartam felhívni 
a figyelmet, hogy meddig akarunk még alkalmazkodni mindig másokhoz azért, hogy mások 
meggazdagodjanak. Ezt tovább nem lehet megengedni, különösen, hogy az önök igen tisztelt 
pártvezére, a miniszterelnök úr éjjel-nappal erről beszélt, hogy visszaszerezzük az 
önrendelkezés jogát, holott most dobjuk el az utolsó lehetőségünket is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szijjártó alelnök úr kért szót. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha megengedik, néhány szóban szeretnék 
reagálni Rozgonyi képviselőtársunk által elmondottakra. Az egyik az, hogy az elmúlt hét 
péntekjén jelentettük be és nyújtottuk is be azt az országgyűlési határozatot, amelyben arra 
teszünk javaslatot, hogy az Országgyűlés adjon felhatalmazást a miniszterelnöknek arra 
vonatkozólag, hogy a március 1-2-án sorra kerülő Európai Tanács ülésén írja alá az új európai 
szerződést. Az elmúlt hét pénteken benyújtottuk a konkrét határozati javaslatot, és 
mellékeltük azt a magyar nyelvű szöveget, amely nem más, mint az új európai szerződés, 
amelyben megtalálható a szerződés szándéka és tartalma. Természetesen, ahogy államtitkár 
asszony is elmondta, egy ilyen komoly szöveg fordítása komoly feladat, komoly 
egyeztetéseket igényel, éppen ezért a kormány és az Európai Tanács között zajlik a szöveg 
pontos fordításáról szóló egyeztetés. Ez azonban nyilván nem gátolja meg egyik parlamenti 
képviselőt sem abban, hogy a szöveg jelenlegi formájának ismeretében megismerje annak 
tartalmát. Tavaly december elején volt vita az új európai szerződésről a magyar 
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közvéleményben. Tegnap itt hosszasan beszéltünk arról, hogyan is történt az Európai Tanács 
hajnalba nyúló informális vacsorának titulált ülése, és akkor is világossá tettük, hogy a 
magyar kormány kiállt amellett, hogy nem ismert szöveget nem fog aláírni, nem ismert 
kötelezettségeket nem fog vállalni Magyarország. 

Éppen ezért vagyunk most itt, mert nem zárult le a folyamat, mert a miniszterelnök a 
magyar érdekérvényesítés, a magyar nemzeti érdekek talaján állva akkor azt mondta, hogy az 
Országgyűléshez fordul. A hatályos magyar jogszabályok alapján nem kellene ezt megtenni, 
senki nem érvelhetne azzal, hogy a miniszterelnök mindenfajta parlamenti felhatalmazás 
nélkül írja alá, mert csak utólagosan, ratifikálásra kellene behozni az Országgyűlés elé az új 
európai szerződés szövegét. A miniszterelnök saját vállalása volt, hogy mielőtt aláírja ezt a 
szerződést, mivel szuverenitást érintő kérdéseket tartalmaz, behozza az Országgyűlés elé, és 
felhatalmazást kér. Azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, a kormány a lehető 
legdemokratikusabb eljárást választotta, és a lehető legnagyobb tiszteletben tartja a 
parlamentet ezzel, mert nem kellene ezt megtenni, mégis, a miniszterelnök saját döntése 
alapján az Országgyűléshez fordul. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Engedjék meg, hogy sapkát cseréljek, és a Jobbik 

frakció tagjaként néhány gondolatot hadd osszak meg, amire elsősorban Szijjártó 
képviselőtársunk megszólalása inspirált, miszerint elmondta, mint kormányszóvivő, hogy az 
ellenzék nem elég konstruktív. Szeretném azt bizonytani, hogy a mostani néhány mondatom 
igenis konstruktív lesz. Itt van államtitkár asszony, és azt remélem, a javaslatainkat akceptálni 
tudja, és az alatt az egy hét alatt, ami még hátra van a következő fordulóig, nevezetesen a 
tervezet parlamenti jóváhagyásáig, hiszen nem kételkedhetünk abban, hogy ez meg fog 
történni, azokat a javaslatainkat, amelyek bizonyos hiányosságok kijavítását célozzák, még 
meg tudják fontolni. 

Az első javaslatunk az, hogy szíveskedjék a külügyi kormányzat arról gondoskodni, 
hogy a parlament, mi képviselők egy hitelesnek mondható fordítását kapjuk meg a 
dokumentumnak, mivel ez még nem végleges szöveg, viszont a magyar képviselők számára 
egy olyan forrás, ami nem háttéranyag, tisztelettel jelentem, ez a bizonyos melléklete a 
határozati javaslatnak. Ez egy fordítástervezet, ahogy önök is jelezték, korrekt módon az 
Országos Fordításhitelesítő Iroda képes ezt megcsinálni, mert ez nem olyan tartalmú, hogy 
egy hét alatt ne lehetne megcsinálni, hogy lássuk, miről beszélünk. Nem érzem magam olyan 
felkészültnek, mint kormánypárti képviselőtársaim ebben a műfajban, sok mindent nem látok 
világosan. (Balla György: Erre már többször céloztunk.) 

Balla képviselő úr figyelmébe ajánlom, mondja már meg, hogy mi a piaci árakon 
számított bruttó hazai termék. Önök azt mondják, azért nőtt vissza az államadósság arra a 
szintre, miután végrehajtották a több százmillió forintos csökkentést, mert romlott a forint 
árfolyama. A piaci áron számított bruttó hazai termék azt jelenti, hogy a mindenkori folyó 
árakon számítjuk az egyenleget, a bruttó hazai terméket. Mi az egyenleg egyáltalán? Jó lenne 
ezt jogszabályi szinten is egyértelművé tenni és ezt csatolni az előterjesztéshez mellékletként 
vagy háttéranyagként, hogy mindenki lássa, az is, aki kevésbé képzett, mint Balla képviselő 
úr, hogy mit akarnak. Egészen odáig el kell menni, hogy mit értenek államháztartási 
számokon. Benne van ebben a BKV, a MÁV? Benne van. Ön azt mondja, hogy igen, 
miközben a BKV nem része az államháztartásnak. Szíveskedjék utánanézni! 

Egyáltalán, miért lenne az probléma, ha a kormány egyszer s mindenkorra tudatná a 
képviselőkkel, a szakmai és a szélesebb közvéleménnyel, hogy mi a költségvetés hiánya. Nem 
mindenki olyan tájékozott, mint Balla képviselő úr, azok számára ez hasznos információ 
lenne. Jó lenne tudni, mik a strukturális reformok, mi a kiegyensúlyozott költségvetés 
szabálya? Balla képviselő úr szíveskedjék engem megvilágosítani! Szívesen elfogadnám az 
ön kommentárját vagy felvilágosítását. 
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Miniszter úr tegnap ott volt a plenáris ülésen, végigülte a vitát, de szeretném, ha 
államtitkár asszony most itt reagálna néhány dologra. Nem utolsósorban, ha már 
háttéranyagnak nevezzük ezt a tervezetet, hadd javasoljak egy bővebb háttéranyagot, amivel 
nagyon jól járhatna mindenki, én biztosan ezt várnám Balla képviselő úrról, aki bizonyára jól 
tudja, hogy mik lennének az előnyei ennek a paktumnak. Ez az a bizonyos swot analízisnek 
nevezett eljárás, amely bemutatja azokat az előnyöket, hátrányokat, lehetőségeket és 
veszélyeket, amelyek akkor érnék Magyarországot, ha miniszterelnök úr aláírja ezt a 
paktumot. Azt gondolom, olyan helyzetbe hozza az előterjesztő a parlament mindkét oldalát, a 
kormányoldalt is, az ellenzéki oldalt is, hogy a kormányoldal világosan tudni fogja, mire 
mond igent, az ellenzék világosan tudni fogja, mire nem mond igent. Azt gondolom, az 
előterjesztő részéről érdemes megfontolni a konstruktív kritikát is a nemzeti együttműködés 
jegyében. Köszönöm szépen, ez lett volna a képviselői hozzászólásom. 

Ezek után megadom a szót államtitkár asszonynak, hogy szíveskedjék reagálni. 
 
GYŐRI ENIKŐ (Külügyminisztérium): A fordítások ügyében itt annyit szeretnék 

mondani, hogy azért háttéranyagként érkezett be az anyag, mert ez az egyetlen hivatalos 
státus, amit adni lehetett. A végleges szöveg a hivatalos magyar fordítás alapján készül el, ami 
folyamatban van. Az a kérésem tisztelettel, mivel értjük elnök úr kérdését, hogy elnök úr írjon 
nekünk egy levelet, amelyben leírja a tisztázandó pontokat, amiket itt említett, és 
felvilágosítást fog kapni a bizottság. Ha a fogalmak használatát illetően elnök úr javaslatot 
tesz, amely pontosan meghatározza azok tartalmát, az ellen nincs kifogásom. 

Arról, hogy a paktumnak milyen előnyei, hátrányai, veszélyei vannak, azt gondolom, 
miniszterelnök úr a tegnapi vitában szólt. Mind miniszterelnök úr, mind a külügyminiszter, a 
bizottságokban pedig Ódor Bálint helyettes államtitkár úr, azt gondolom, kimerítően 
részletezte ezeket, de meggyőződésünk, hogy Magyarország érdekeit szolgálja. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. A szavazás következik. Kérdezem, 

ki az, aki a módosító indítvány elfogadása mellett voksol. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Kettő. 

Következik a 2. számú javaslat, amit Gyurcsány Ferenc és Molnár Csaba tett. A 
kormány véleményét kérném. 

 
GYŐRI ENIKŐ (Külügyminisztérium). Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a módosító 

indítvány nagyon sok helyen nyúl a szöveghez, részben töröl számunkra fontos 
megállapításokat, részben módosítja azt. Egy-két gondolatával tulajdonképpen egyet tudnék 
érteni, például azzal, hogy az uniós tagság mellett az Országgyűlés minden összetételében 
következetesen pozitívan foglalt állást. Ezt még tudnám támogatni, de mi az erős Európában 
vagyunk érdekeltek, és azt gondoljuk, a szolidaritás ezt szolgálja. Nem nagyon értem, hogy 
ezt a részt miért kellene törölnünk. 

A módosítás az euró mielőbbi bevezetését szorgalmazná. Azt gondolom, az eurót 
akkor kell bevezetni, amikor ez az ország arra képes, felkészült, hiszen látjuk, hogy az euró 
bevezetésének erőltetése néhány országban igen komoly következményekhez vezetett. 

A javaslat szintén törölni kívánja azt, hogy a gazdasági kormányzás területén komoly 
előrelépés volt, márpedig büszkék vagyunk nemzeti vállalásunkra, az úgynevezett hatos 
csomagra, amely jobb gazdálkodásra kényszeríti a tagállamokat. Nem tudom, ezt miért 
kellene ezt törölnünk. 

Ugyanúgy nem tudom, hogy azt a szövegrészt, amely arról szól, hogy az Unió 
egységét Magyarország, a mindenkori magyar kormány megőrzi, miért kívánja a két 
előterjesztő gyengíteni. 
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Törölné a szöveg azt, hogy a magyar alkotmányban szerepel az adósságfék, márpedig 
azt hiszem, amikor erről beszélünk, ez egy büszkeségünk, ezt nagyon fontosnak tartom. Miért 
töröljük ezt, amikor ezek a céljaink egybeesnek? 

Törölni kívánja az előterjesztő a szövegnek azt a kitételét, hogy az adóharmonizációt 
ez a szerződés nem írja elő, márpedig a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából 
fontos ebben a saját autoritásunkat megőrizni. 

Úgyhogy, elnök úr, egy mondatot tudtam volna támogatni, de az összes többit 
kénytelen vagyok ellenezni. Ezért ezt a módosítványt a kormány nem támogatja. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Kinek van észrevétele? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Miután államtitkár asszony részletesen foglalkozott az indítvánnyal, és is bővebben szeretném 
kifejteni az előterjesztéssel kapcsolatos tegnapi hozzászólásomat. Ha államtitkár asszony úgy 
fogalmaz, hogy van benne egy mondat, amit tudna támogatni, akkor azt gondolom, hogy 
ebben négy olyan módosítás van, amit érdemes lenne meggondolni. Az 1. pontban olyan 
gondolatot fogalmaz meg az indítvány és maga a határozat is, amiben szerintem egyetértés 
van a kormányoldal és az ellenzék között. 

A következő, hogy szerintem az ugyanakkor kifejezés nélkül a szöveg erősebb, ez a 4. 
oldalon van. Ebben szerintem lehet egyetértés közöttünk. 

A másik pontban bizonyosan nincs, de amikor elhagyásra tesznek javaslatot az 
adóharmonizáció tekintetében, az szerintem helyes gondolat. Megmondom azt is, hogy miért. 
Ismereteim szerint ez vagy félreértés, vagy szándékos félremagyarázás, ugyanis nem 
adóharmonizációról szól az Európai Bizottság kezdeményezése. Lehet politikai szándéka a 
mostani kormánynak, a mostani kormánypárti politikusoknak az, hogy azzal riogasson, hogy 
adóharmonizációról lenne szó, de akkor szeretném pontosítani, hogy miről is van szó. 
Ismereteim szerint a javaslat maga a nyereségadó tekintetében adóalap-harmonizációról szól. 
Márpedig szerintem azt elég nehezen lehet védeni, hogy ebben ne lenne bármifajta nemzeti 
érdek, tekintettel arra, hogy Magyarország következetesen, kormányoktól függetlenül, az 
ECOFIN albizottságaiban mindig azt az álláspontot képviselte, amikor vitatható, hogy az 
adóalapot hogy kell meghatározni, hogy az egységesség irányába kell haladni. Ezért azt 
gondolom, hogy a mostani megfogalmazás, ami adóharmonizációról szól, téves. Ezzel pedig 
nem nagyon értünk egyet. Magyarországnak nem az volt az érdeke, és szerintem ma sem az 
az érdeke, hogy az adóalap-harmonizációval ne értene egyet. 

Természetesen, ami ebből következik, és ami nemzeti érdekünknek megfelel, az az, és 
annak van értelme, hogy egységes adóalap mellett eltérő kulcsokkal adóztassuk a különböző 
tevékenységeket. Ez az a pont, aminek az elhagyásáról beszéljünk, már csak azért is, mert 
szerintem a mostani magyar kormányzati konstrukció szerintem nem valós alapokon 
nyugszik. Ehhez az is hozzátartozik, amit elnök úr mondott, hogy bizonyos fogalmakat 
tisztázni kell. 

A másik pont, hogy Magyarország az elsők között foglalta alkotmányba az adósságfék 
követelményét. Ezzel egyetlenegy probléma van, hogy ezt egy másik törvényben feloldotta, 
így nem lép hatályba a jelenlegi kormány működése alatt. Ezért legalább annyira kellene 
tisztelnie az embert a jelenlegi kormánynak, hogy legalább nem hivatkozik erre. Azt 
szeretném mondani, hogy legalább ezzel a két ponttal kapcsolatban a kormányzattól megértést 
szeretnék kérni az általam elmondott érvek alapján, hogy ezekről a kérdésekről legalább vitát 
lehessen folytatni a parlamentben. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem államtitkár asszonyt, kíván-e 
reagálni. 

 
GYŐRI ENIKŐ (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, szűkös 

az idő, ezért fenntartom az első megjegyzésemet, hogy ezt a hosszú módosító indítványt nem 
támogatjuk. Ami az adósságféket illeti, az egy fontos tény, hogy Magyarország a tagországok 
között elsőként foglalta alaptörvénybe. Ami pedig az adóharmonizáció témakörét illeti, 
tudom, hogy képviselő úr pénzügyminiszterként foglalkozott ezzel, de például most az 
Európai Unió gondolkodik ezen. Ezen a területen valóban nehéz előrelépést elérni. Egyébként 
úgy tudom, a kormány akkor sem lelkesedett a közös, konszolidált társasági adóalap 
megosztásáért. Nem látom, hogy ebben nagyon nagy megosztottság lett volna. Azért 
használjuk ezt a fogalmat, mert igenis vannak kezdeményezések arra, hogy ne csak adóalap-, 
hanem adóharmonizáció legyen. A magyar kormány ezért használja ezt a fogalmat. 
Köszönöm. (Dr. Veres János jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Képviselő úr, engedje meg, hogy lezárjam a vitát! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Jelentkeztem, szót kérek, elnök úr. 
 
ELNÖK: Tessék, képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem zárszót mondott az államtitkár asszony. Azt 

gondolom, államtitkár asszony, hogy amit ön mondott, az mást jelent, és mást jelent, ami a 
szövegben van. Értem, mire gondol. De pontosan tudja, hogy ez egy német javaslat, és tudjuk, 
hogy van egy Írország, egy Szlovákia, aki ellene fog menni. Az adósságfék is egy folyamat 
eredményeként következett be, mert ellenzékben a Fidesz mindent megtett ez ellen. 
Köszönöm képviselőtársaim türelmét. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük, képviselő úr. Alelnök úr kért szót. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy reagáljak két 

mondatban. Volt miniszterelnök úr benyújtott számos pontot, viszont a magyar nemzeti érdek 
szempontjából fontos, hogy ezek megfelelőek legyenek egy ilyen szövegben. Először a (3) 
bekezdés, amellyel kapcsolatban a 4. oldalon azt javasolja, hogy el kell hagyni egy bizonyos 
szövegrészt. Szerintem nincs vita közöttünk abban, hogy az európai válság nemcsak az 
euróval fizető tagországokat sújtja. Az európai válság megoldásának célkitűzése nem 
maradhat ki. Mint ahogy azt is nehezen értelmezném, hogy egy magyar parlamenti képviselő 
hogyan kérdőjelezheti meg a magyar európai uniós elnökség elért eredményeit. 

Egy szót az államadósságról. Érteni vélem a módosítási szándékot Gyurcsány Ferenc 
részéről, hiszen hosszú ideig vizsgáltuk azt, hogyan is történhetett, hogy az ország ennyire 
eladósodott, amikor ’98-2002 között 52-53 százalékra csökkent ennek mértéke. 

Végezetül pedig javaslom, hogy még egyszer gondolják végig javaslataikat, amit 
megfogalmaznak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Megkérdezem államtitkár asszonyt, kíván-e reagálni. 

(Jelzésre.) Nem kíván. 
Képviselőtársaim! A szavazás következik a 2. ajánlási pontról. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Senki nem támogatja. 
Következik a 3. pontban Jávor Benedek és Scheiring Gábor javaslata. A kormány 

képviselőjét kérdezem. 



- 11 - 

 
GYŐRI ENIKŐ (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid 

leszek. Az LMP feltételekkel tudná támogatni a szerződést, olyan feltételeket fogalmaz meg, 
amelyek fontos kérdéseket tartalmaznak. Ezekről a kérdésekről most folyik a vita, de ezeknek 
a kérdéseknek a kezelése nem ennek a szerződésnek a tárgya, ez a gazdasági stabilitásról, a 
gazdaságpolitikai koordinációról szól. Ezért ezt a módosító indítványt nem tudom támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki a támogatja ezt az indítványt a bizottság részéről? 

(Szavazás.) Ilyet nem látok. 
Következik a 4. pont. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség nem támogatja. 
Az 5. pontot az előterjesztő nem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság 

sem támogatja. 
Köszönöm. Ezzel ezt a napirendi pontot befejeztük. 
Van egy probléma, amit meg kell oldanunk. Brüsszel három bizottsága együttes ülést 

tart február 27-28-án, és erre képviselőt kellene delegálnunk, aki a magyar álláspontot 
képviseli. Szeretném, ha a kormányoldal jelölne valakit. Köszönöm szépen. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 51 perc.) 
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