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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 6 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy a határozatképesség 
megállapításához elmondjam a helyettesítéseket. Horváth János képviselőtársunk helyettesíti 
Daher Pierre képviselő urat, Pintér László képviselő úr helyettesíti Tilki Attila képviselő urat, 
Vejkey Imre képviselő úr Kalmár Ferenc képviselőtársunkat, jómagam pedig Nagy Gábor 
Tamás alelnök urat helyettesítem a mai ülésen. Megállapítom, hogy a bizottságunk 
határozatképes.  

Az írásban kiküldött napirendet szeretném elfogadtatni, de még mielőtt a napirendiről 
szavaznánk, most tájékoztatom a bizottságot, hogy a holnapi napra volt meghívása a szlovák 
külügyi bizottságnak egy közös bizottsági ülésre itt, Budapesten, de a tegnapi nap folyamán 
jelezték, hogy az ottani házelnök úr rendkívüli ülést hívott össze, és nem utazhatnak a 
képviselők, ezért a holnapi találkozónk és közös bizottsági ülésünk elmarad. Bízom benne, 
hogy egy későbbi időpontban alkalmat tudunk erre keríteni. Majd újrakezdjük ennek a 
szervezését.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban elküldött mai napirendünket ki 
támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta, köszönöm szépen.  

Válságkezelés az EU-ban 

Az 1. napirendi pontunk válságkezelés az Európai Unióban, és ehhez a napirendi 
pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm Győri Enikőt, az EU-ügyekért felelős államtitkárt és 
nemcsak őt, hanem a jelen lévő munkatársakat is, hiszen a Külügyminisztériumból szép 
számmal jöttek kollégák.  

Azt javasolom, államtitkár asszony, hogy a témával kapcsolatban röviden vezesse föl a 
gondolatait, és ezt követően persze képviselőtársaim kérdéseket, véleményt fognak 
megfogalmazni, ezután pedig, úgy gondolom, ha megengedi az előzetes felvetésemet, 
államtitkár asszony, hogy esetleg, ha tud még valamit prognosztizálni a következő egy-két 
hétben, hiszen a következő két hétben komoly, magas szintű találkozók lesznek, hogy esetleg 
erről egy-két gondolatot még osszon meg velünk. 

Köszönöm szépen, öné a szó.  

Győri Enik ő EU-ügyekért felelős államtitkár (KüM) tájékoztatója 

GYŐRI ENIKŐ államtitkár (Külügyminisztérium): Én is nagyon szépen köszönöm, 
elnök úr, a meghívást. Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Urak! Képviselő Urak! Köszönöm az 
érdeklődést, hogy a külügyi bizottság is szeretne egy áttekintést kapni az Unió 
válságkezeléséről, illetve hogy milyen kiemelt ügyek szerepelnek most az Európai Unió 
napirendjén.  

Rögtön azzal kezdeném, elnök úr, amire az utolsó kérdése irányult, hogy akkor 
pontosan mi szerepel most a napirenden, és az természetesen szoros összefüggésben van az 
ülés napirendi pontjával. A jövő héten, csütörtökön-pénteken – illetve, hát ki tudja, meddig 
tartva – lesz a következő uniós csúcs, amelynek egyetlen témája az Unió 2014-20-as 
időszakra szóló többéves pénzügyi keretéről a megállapodás. Ebben a témában tegnap 
részletesen tájékoztattam zárt ülés keretében az európai uniós ügyek bizottságát, és tárgyalási 
álláspontot is elfogadott a bizottság. Ezt a kormány természetesen a tárgyalások során 
tekintetbe veszi. Az Országgyűléssel végig jó együttműködés volt, úgyhogy azt tudom 
mondani, hogy a képviselők a kormány szándékainak ismeretében tudták végezni azt a fontos 
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parlamenti diplomáciai munkát a tagállamok felé, illetve az intézmények felé, amely 
szükséges ahhoz, hogy a magyar érdekeket a tárgyalás során képviselni tudjuk.  

A helyzet nem egyszerű, de egy kristálygömb is kevés lenne ahhoz, hogy meg tudjam 
mondani, lesz-e a jövő hét végén megállapodás. Még azt sem zárom ki, hogy még olyan 
forgatókönyv is előfordulhat, hogy elhalasztják a csúcsot. Tehát most ebben a pillanatban 
minden kérdés nyitott, az álláspontok ebben a pillanatban távol vannak egymástól. Elég 
komoly szakadék van a téren, hogy a főösszeg mennyi legyen. Itt egy erős nettó befizetői 
tábor áll szemben egy kohéziós táborral, a kohéziós tábornak számszerűleg több tagja van, de 
hát mégiscsak a nettó befizetők adják a pénzt, akik pedig nem óhajtanak a korábbi szintű, 
szerintük túlzottan generózus költségvetést elfogadni a jövőre. Ezért tehát már az első 
lépésnél komoly ütközés van, hogy mekkora legyen a főösszeg, egy ilyen fölülről lefelé folyó 
tervezés van, tehát nem azt nézzük meg, hogy milyen politikáink, milyen közös céljaink, 
milyen kötelezettségeink vannak, és ahhoz mennyi forrást rendelünk, hanem megnézzük, 
hogy mennyi az a pénz, amit a tagállamok hajlandók kihasítani az Unió céljaira, és utána azt 
kell felosztani.  

Magyarország akkor fog tudni a főösszegről nyilatkozni, hogyha tudja, hogy a közös 
költségvetés belső leosztása milyen lesz. Természetesen szeretnénk a hagyományos közös 
politikák megfelelő finanszírozását a jövőben is fenntartani, és szeretnénk, ha olyan 
felhasználási szabályok lennének, amelyek segítik, hogy minden befolyó uniós fillért vagy 
eurócentet hasznosan, szabályszerűen, hatékonyan tudjunk fölhasználni. Most részletekbe 
nem mennék bele, csak most ez van a napirenden, ez az egyik legsúlyosabb kérdés. 

A másik már szorosabban kapcsolódik a válságkezelés témaköréhez. Folyik a 
gazdasági és pénzügyi unió teljes reformja, és ez márpedig a válság elsőszámú 
következménye. Nagyon jól tudjuk, hogy a válság egy pénzügyi vagy bankválságként indult, 
de azóta kiteljesedett. Nem is Európa volt a forrása, hanem Amerika, mégis a válság 
legkeményebben továbbra is az Európai Unióban és elsőrendűen az eurózónában érezteti a 
hatását. A válságon a kezdet óta négy évvel később, sem nem vagyunk túl, emiatt van szükség 
arra, amit az Unió egyébként négy éve végez, hogy a meglévő szabályozási eszközöknek egy 
teljesen átfogó reformja van, és elindul az Unió egy valódi gazdasági-pénzügyi unió 
kialakítása irányába.  

Hiszen az teljesen egyértelmű, hogy a gazdasági és pénzügyi unió, amit a maastrichti 
szerződéssel az Unió mondjuk ’91-ben meghirdetett, annak a valutaunió lába megvalósult, 
hiszen a közös pénz létezik, viszont a gazdasági unió csak kezdeményében létezett eddig, és a 
válság arról szól, hogy egy valutaunió nem működhet gazdasági koordináció nélkül, és folyik 
ennek a kiépítése. És ugye azt mondtam, hogy ez az egész kapcsolódik a most sürgetően 
napirenden lévő kérdésekhez, ez úgy történik, hogy a decemberi Európai Tanács napirendjén 
szerepel Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnökének a jelentése. Arra kérték a 
tagállamok állam- és kormányfői az Európai Tanács elnökét, hogy készítsen egy átfogó 
jelentést a gazdasági és pénzügyi unió továbbfejlesztéséről. Ezt egy időközi jelentés alapján 
az októberi csúcson az állam- és kormányfők már megvitatták, és decemberben, tehát az 
MFF-es csúcs után alig három héttel lesz egy újabb csúcs, amit teljes egészében elvileg ennek 
a témának szentelünk, amelyben az irányokról és egy menetrendről kellene dönteni, hogy ezt 
a gazdasági és pénzügyi uniót, amelyet a Van Rompuy-jelentés fog tartalmazni, mikor és 
hogyan valósítja meg az Unió.  

Most visszatérnék arra, hogy akkor válságkezelés, és mi történt az elmúlt időszakban, 
hol tartunk, illetve néhány gondolat erejéig, hogy pontosan mi szerepel a Van Rompuy-
jelentésben, és hogy Magyarország ezekhez hogyan viszonyul. Amik az elsődleges lépések 
voltak, az a pénzügyi szektor megrendszabályozása, tehát tulajdonképpen ezt mindenki 
elismerte – azt kell mondanom, hogy az Európai Parlamentben is pártállásra való tekintet 
nélkül –, hogy a szabadjára engedett szabad piac úgy, ahogy eddig történt, nem képes ellátni a 
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feladatait. A szabályozásra szükség van, állami hatáskörű szervek beleszólására szükség van, 
és annak csak az adófizetők látják a kárát, ha a bankok teljesen maguk tevékenykedhetnek, 
semmilyen kontroll nincs fölöttük. Ha csak a nemzeti felügyeletek dönthetnek arról, hogy mit 
tesznek vagy mit nem tesznek, semmilyen közös háló, semmilyen közös szabály nincs, akkor 
kerülhet arra sor, hogy a bankok olyan veszélyes műveletekbe kezdenek, amelyeket aztán 
nem tudnak finanszírozni, csődbe mennek, és közpénzen kell őket megmenteni. Az Unió a 
válságkezelés kezdetén tehát pont ezekben a kérdésekben lépett először, ennek köszönhetően 
jött létre az európai felügyeleti hatóság, annak a három intézményével, ezen túlmenően pedig 
a hedge fundok szabályozása is emiatt történt meg, és hát az egész pénzügyi piac, pénzügyi 
szolgáltatási ágazat sokkal komolyabb szabályozása így indult meg rögtön a válságkezelés 
kezdetén.  

Ami ezzel párhuzamosan indult: ugye volt egy európai gazdasági élénkítési terv 
rögtön a 2008. év elején, 5 milliárd eurós kerettel, amelynek során egy mesterséges 
élénkítésbe kezdett az Unió. Akkor sok ország egyébként deficitet és adósságot halmozott fel, 
ami egyébként – azt gondolom – ott akkor érthető volt, hiszen azonnali cselekvés kellett, hogy 
ne legyen egy teljes azonnali gazdasági összeomlás. Magyar szempontból a nehézséget az 
okozta, hogy az egyes országoknak voltak tartalékai, Magyarországnak nem volt tartaléka. A 
tartalékait felélte a jobb időkben, és a rosszabb időkre nem volt milyen tartalékokhoz nyúlni. 
Emiatt nálunk az összeomlás sokkal súlyosabb volt, hát Magyarország volt az az ország, 
amelyet először kellett megmenteni uniós és egyéb külső forrásokból. Sajnos Magyarország 
példáját más országok is követték az összeomlás terén, és hát az eurózónában tulajdonképpen 
mind a mai napig nem vagyunk túl azon, hogy most akkor országok összeomolhatnak, itt a 
különböző buborékképződések miatt egy teljes bankválság következtében összeroppant 
Írország, Görögország pedig egy soha véget nem érő történetként szerepel például a tegnap 
éjszakai meg a mai gazdasági és pénzügyminiszteri tanács napirendjén. Portugália a magyar 
elnökség alatt dőlt be, és Spanyolország is a szakadék szélén táncol, ott elsősorban egy 
ingatlanpiaci buborék volt a nehéz helyzet forrása. 

A pénzügyi szolgáltatási szektor szabályozásán túl elindult olyan pénzügyi 
mechanizmusok kialakítása, amely révén a tagállamoknak segítséget lehet nyújtani pénzügyi 
nehézségek idején. Tehát volt egy létező facilitás, amelyből egyébként Magyarországot is 
kisegítették, de az eurózónának önmagának nem volt egy ilyen mechanizmusa. Hát itt kellett 
lépni, úgyhogy először egy úgynevezett EFSF nevű facilitást hoztak létre, és nem olyan régen 
lépett hatályba az ESM, az európai stabilitási mechanizmus, melynek a tényleges hitelezési 
kapacitása 500 milliárd euró. Ez egy biztonsági garancia, hogy bajba jutás esetén van hova 
nyúlni, de természetesen ez csak nagyon szigorú kondicionalitás mellett történhet.  

Emellett az Európai Központi Bank is komoly szerepet vállal a válság kezelésében, és 
a kötvényvásárlási programokkal – több ilyen is volt – könnyített módon próbált likviditást 
teremteni, hiszen a bajban levő országok legtöbbjében, így Magyarországon is a forráshiány 
az első számú gátja a gazdasági növekedésnek, elsősorban a kis- és középvállalkozások 
szenvednek attól, hogy nem jutnak forráshoz. Erre is szolgálna, illetve abban lehet bízni, hogy 
azért az EKB-nak ez a fokozott szerepvállalása is azért a növekedésben és az élénkítésben 
segíteni fog. 

Aztán meg kell említenünk a hatos csomagot, ami a gazdaságpolitikai koordináció egy 
fontos eszköze. Ez hat jogszabály volt, a magyar elnökség alatt tárgyaltuk, 98 százalékig 
jutottunk. Nagyon komoly alku folyt az Európai Parlament és a Tanács között ennek a 
csomagnak a tartalmáról, és ami nem volt elfogadható még a Parlament számára június végén, 
az aztán a nyári krízismélyülés után szeptemberre már elfogadhatóvá vált, és így lépett 
hatályba a hatos gazdaságpolitikai csomag. Ez egyértelműen megerősítette a költségvetési 
fegyelmet, és az egyensúlytalanságok kezelésére is előirányoz egy mechanizmus, 
szankciórendszert. Mindannyian tudjuk, hogy az eredendő bűnök egyike az volt, hogy a 
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gazdasági és stabilitási paktumot a két főország, Franciaország és Németország nem tartotta 
be annak idején, a ’90-es években, és ennek semmilyen következménye nem volt, úgyhogy 
nem volt elvárható a többi országtól sem. Tehát hiába van egy paktum, ha nem hajtják végre, 
és ennek semmilyen következménye nincs, akkor azt erős túlzás gazdaságpolitikai 
koordinációnak nevezni.  

A hatos csomagon túlmutat a kettes csomag, erről most folyik az alku a Tanács és a 
Parlament között, a cél az, hogy az év végéig megállapodjanak. Ez az eurózónatagok számára 
irányoz elő további költségvetési kötelezettségeket. Itt tulajdonképpen már arról van szó, 
hogy a tagállamok egymás számára bemutassák a költségvetéseiket, és azt előzetesen lehetne 
véleményezni, mielőtt  arról a nemzeti parlamentek döntenek. Tehát hangsúlyozom, hogy ez 
eurózóna-kötelezettség, de egyértelműen látszik, hogy mindaz, amiről eddig beszéltem, ezek 
súlyosan a nemzeti szuverenitást érintő kérdések. Tehát a válság tanulsága az eurózóna 
vezetői számára, hogy a tagállami szuverenitás csorbítása nélkül, gazdaságpolitikai 
koordináció és fiskális koordináció nélkül – majd mindjárt odajutok – nem lehet valódi 
gazdasági és pénzügyi uniót és közös valutát működtetni.  

Meg kell említenem a stabilitási szerződést is. Ezzel az Országgyűlés részletesen 
foglalkozott, egy országgyűlési felhatalmazás birtokában írhatta alá a miniszterelnök az ehhez 
való csatlakozási szerződést. Ez pedig egy újabb komoly előrelépés – hangsúlyozottan az 
eurózónában – a gazdaságpolitikai koordináció és költségvetési fegyelem tekintetében.  

Még meg kell említeni a minden tagállamra vonatkozó európai szemeszter című 
gyakorlatot és opcionálisan az Euró plusz paktumot. Az európai szemeszterben természetesen 
Magyarország is részt vesz, elnökségként lebonyolítottuk az első európai szemesztert. A 
Európai Bizottság készít egy éves növekedési előrejelzést, a félévesek ez alapján készülnek el, 
ezeket a Tanács, illetve a Bizottság is továbbfejleszti, tárgyalja, és ezután majd mindig a 
tavaszi gazdasági csúcs, az Európai Tanács ülése megszabja az irányokat, ezeket országokra 
lebontják, az országok vállalásokat tesznek, és a vállalások végrehajtását az Európai Bizottság 
véleményezi ajánlások formájában, és az ajánlásokat a gazdasági és pénzügyi tanács szentesíti 
a nyáron, tehát ezért hívják egy félévnek. Utána pedig a Bizottság jelent arról, hogy a 
tagállamok mennyire tartják be ezeket a vállalásokat.  

Erre mondják azt – elsősorban a németek –, hogy ez még mindig kevés, ebben még 
mindig nincs benne a jogi kikényszeríthetőség, és ezért szeretnék, ha e téren még lehetne 
bontani a tagállami jogosítványokat, és az Európai Bizottságot fel kell ruházni egy ilyen 
abszolút bírói szerepkörrel. Azért a tagállamok nagy részében egyértelmű a vélemény, és a 
magyar kormány is ezt vallja, hogy ezt csak megfelelő demokratikus legitimáció birtokában 
lehet megtenni. Mi hangsúlyozottan azt gondoljuk, hogy ami nemzeti hatáskör, abban a 
nemzeti parlamentek, ami európai hatáskör, ott pedig az Európai Parlamentnek kell erősíteni a 
szerepét. Mindenféle parlamenttípusnak szerepet kell játszania, hiszen bármiféle hatáskör-
átruházás, szigorítás csak megfelelő demokratikus legitimitás birtokában képzelhető el.  

Hol tartunk most, és ezen előzmények után mi szerepel a Van Rompuy-jelentésben? 
Van Rompuy egy négy építőkockából álló gazdasági és pénzügyi uniót képzel el, ennek első 
építőeleme az integrált pénzügyi keretrendszer, más néven a bankunió, aminek első pilléréről 
folyik jelenleg a jogalkotás, a bankfelügyelet egységesítéséről. Az európai bankhatóság, 
amely a felügyeleti reform révén megvalósult 2010-ben, de a magyar elnökség alatt lépett 
hatályba, tehát 2011. januárjában, ez a tagállami felügyeletek koordinációját és a közös 
szabályalkotást irányozta elő. Ott tulajdonképpen szuverenitásátruházásról nem volt szó, de a 
mostani pedig központosítaná az Európai Központi Bank égisze alatt a bankfelügyeletet. Ez 
magyar szóhasználattal azt jelentené – hogy lefordítsuk –, hogy a PSZÁF a pénzügyi 
intézmények feletti felügyelete átszállna a központi bankra, és a legfontosabb kérdésekben ott 
döntenének.  
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Itt van egy komoly eurózóna–nem eurózóna probléma, az Európai Bizottság induló 
szeptemberi jogszabálytervezete tulajdonképpen a nem eurózóna-országok körében nagyjából 
általános elutasításra talált. Azóta eljutottunk oda, hogy a legmagasabb szinten, az októberi 
Európai Tanács-ülésen politikailag jóváhagyták azt, hogy ezt ki kell igazítani, és 
megközelíthetővé kell tenni ezt a felügyeleti rendszert a nem eurózónatagok számára, ez 
pedig csak úgy képzelhető el, hogy ha valaki része a rendszernek, akkor a jogok és 
kötelezettségek egyensúlyba kerülnek. A tervezet mindenféle szankciókat és kötelezettségeket 
támasztott volna a belépőkkel szemben, a jogok terén pedig közel sem adta volna meg azt, 
ami egyébként az eurózónatagoknak jár. Ez így természetesen senki számára nem 
elfogadható. Úgyhogy itt jól működött a koordináció elsősorban a visegrádi országok között, 
de hát egy szélesebb koordináció van a nem eurózóna-tagállamok között. Itt még sok 
megoldandó kérdés van, most az a feladat, hogy a jogszabály-tervezet szövegében is 
megjelenjenek azok a politikai döntések, hogy valóban az egyenlőtlen helyzetet kiigazítsák.  

Hogy Magyarország része lesz-e vagy sem ennek a formálódó közös európai 
bankfelügyeletnek, erről majd akkor lehet felelős döntést hozni, ha megtörténik a jogszabály-
tervezet átírása, és mindazok a kételyek, problémák, amelyeket mi augusztus óta – mikor még 
nem is volt kint a tervezet – jeleztünk, és azóta tulajdonképpen folyamatosan mondunk.  

Amit még ki kell emelni a bankfelügyelettel kapcsolatban, hogy ez egy olyan 
szorosabb gazdasági együttműködési eszköz, amely megvalósítható a szerződés módosítása 
nélkül is. Tehát azért volt az, hogy ezzel az Európai Bizottság azonnal elkezdett foglalkozni. 
De a bankuniónak nem csak ez az egy eleme van, hanem egy közös bankszanálási alap, illetve 
egy közös betétbiztosítási garanciaalap felállítása is napirenden szerepel. Erről egyébként 
készített az Európai Bizottság két jogszabály-tervezetet, de ezek még nem tükrözik azokat a 
szándékokat, amelyek egy ilyen egységes integrált pénzügyi keretrendszerhez vezetnének, 
azok inkább csak a közös bankszanálásnak és a közös betétgarancia-alapnak csak a 
kezdeményei lennének. Magyar szempontból, de a legtöbb ország szempontjából viszont az 
egész képet kellene látni, hiszen a bankfelület csak egy elem, de azt tudni kell, hogy a 
polgároknak a bankban elhelyezett bankbetéteiért, ha probléma van azzal a bankkal, ki áll jót, 
az adott tagállam és a saját betétbiztosítási rendszere, vagy egy európai betétbiztosító áll 
mögötte. Ugyanígy a bankszanálásnál a dolog lényege, hogy a bankok adják össze azt az 
összeget, ami, ha valami probléma van, és mentőövre szorul valaki, akkor ne az 
állampolgárok pénzéből és a nemzeti büdzséből kelljen őket megmenteni. 

A negyedik elem pedig egy egységes szabálykönyv kidolgozása, itt az EBA szerepe a 
meghatározó. Tehát így állna össze ez a Van Rompuy-féle jelentés első építőkockája.  

A további építőkockák az integrált költségvetési keretrendszer, amely tovább fokozná 
a költségvetési fegyelmet, és szerepel egy javaslat, egy önálló költségvetési képesség 
megteremtésére az euróövezet számára. Ez az úgynevezett fiscal capacity, tehát fiskális 
kapacitás néven fut ebben a pillanatban. Hogy ez mennyiben egy önálló eurózóna-
költségvetés, vagy hogy pontosan milyen célokat szolgál, erről még kevés információval 
rendelkezünk. Az Európai Bizottság készített egy tervet erről szólva is, ugyanakkor 
elsősorban az aszimmetrikus sokkok kivédésére, hiszen ilyenek a komoly egyensúlytalansági 
helyzetből következően voltak, tehát erősen hozzájárultak a válsághoz, illetve néhány ország 
ellehetetlenüléséhez, illetve hogy a strukturális reformok esetén milyen kompenzációt lehetne 
kapni. Egyelőre ezek a célkitűzések szerepelnek ahhoz, hogy pontosan megértsük, hogy mire 
lenne ez jó.  

Itt Magyarországnak nagyon komoly fenntartásai vannak. Mi azt szeretnénk, ha az 
eurózóna nem válna el teljesen a nem eurózóna-országoktól. Az egységes piac nem sérülhet, a 
verseny nem sérülhet, és semmi olyan szabályozást nem kívánunk elfogadni, amely a kívül 
maradók helyzetét rontja. Tehát itt azért erre nagyon oda kell figyelnünk. Ezt az 
álláspontunkat osztja a nem eurózóna-országok nagy része, és van egy nagyon komoly 
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visegrádi egyeztetés ezekben a témákban. Nem szeretnénk, ha az eurózónának önálló 
intézményrendszere jönne létre, és ezáltal például egy eurózóna-parlament. Vannak ilyen 
elképzelések, de azt kell mondanom, hogy azért nagyon sok felelős politikus 
elképzelhetetlennek tartja azt, hogy mondjuk az Európai Parlament ülésezik, megvitatnak egy 
témát, majd jön egy kizárólag eurózónás téma, és akkor a képviselők egy jelentős része el kell 
hogy hagyja a termet. Tehát ahány európai parlamenti képviselővel beszéltem erről – 
pártállásra való tekintet nélkül –, egyik sem gondolta, hogy ez helyes volna. Ezek még mind 
nyitott kérdések, meglátjuk, hogy a Van Rompuy-jelentésben majd mi szerepel.  

Akkor van az integrált gazdaságpolitikai keretrendszer mint harmadik építőelem, ez a 
versenyképességet megalapozó gazdasági szerkezetátalakítási lépések elősegítése lenne. Itt a 
gazdaságpolitikának olyan területeire is ki akarják terjeszteni az együttműködést, amelyek 
eddig szigorúan nemzeti hatáskörben voltak, mint a munkaerő-piaci szabályozás, a szociális 
rendszerek vagy a nyugdíjkorhatár, ezek eddig szent és sérthetetlen nemzeti hatáskörben lévő 
témák voltak. Itt is a fenntarthatóság, tehát hogy hogyan lehet úgy közös valutát működtetni, 
hogy ezekben a témákban a tagállamok nem hangolják össze a politikájukat. Itt elsősorban 
egy nagyon erőteljes német nyomás van, hogy márpedig ők csak akkor hajlandók továbbra is 
– mondjuk ki nyíltan – finanszírozni ezt a projektet, ha ezekben a tagállamoktól garanciákat 
kapnak, hogy tesznek vagy nem tesznek bizonyos lépéseket, mert ahol 60 évesen lehet 
nyugdíjba menni, az nem ugyanaz, mint ahol 67 éves korig kell dolgozni, hogy hány havi 
fizetés vagy milyen reálbér-indexálás van. De hát ezek nagyon fogós kérdések, és bizony 
azért az ezeknek való megfelelés vagy az ezekkel való azonosulás több eurózóna-országban is 
problémát jelent. 

A negyedik építőelem az, amit én nem szeretek külön építőelemként kezelni, mert azt 
gondolom, hogy mind a három építőelemet le kell fednie, ez pedig a demokratikus legitimitás, 
amiről már beszéltem – magyar szempontból –, hogy semmilyen további szuverenitás-, 
hatáskör-átruházás nem lehet, ha ehhez nincs kellő demokratikus legitimitás. Hiszen amit 
látunk jelenleg, hogy a válság még itt van, még nem tudtunk a növekedés terén közel sem 
annyit tenni, mint amennyit egyébként a pénzügyi fegyelem és a költségvetési konszolidáció 
terén, még a válságból való kiutat, bár hát vannak kedvező jelek, de azért még senki nem 
mondhatja azt, hogy megtaláltuk. Sőt a legtöbb vélemény szerint együtt kell élnünk még egy 
ideig a válsággal, úgyhogy ha ezekhez az intézkedésekhez nincs társadalmi támogatottság, ha 
a szuverenitás átruházásához nem tudhatjuk magunk mögött a polgárok támogatását, akkor ez 
a projekt nem fog működni. Ezt tükrözi, hogy a Van Rompuy-jelentésnek is a negyedik 
építőeleme.  

Itt megállnék, elnök úr, nem tudom, lehet, hogy picit túl hosszú voltam, de azt 
gondolom, fontos, hogy minden elemre kiterjedő tájékoztatást adjak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Nagyon köszönjük a tájékoztatónak 

ezt a részletességét is, hiszen sok fontos dolog hangzott el.  
Most megnyitnám azt a kört, melyben képviselőtársaim tehetnek föl kérdéseket. 

(Jelzésre.) Kovács alelnök úr!  

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Igazából nem kérdéseket szeretnék 
föltenni, hanem néhány megjegyzést fűzni, mindenekelőtt köszönetet nyilvánítani, és azt 
hangsúlyozni, hogy a Szocialista Párt a kormánynak minden olyan európai integrációval 
kapcsolatos törekvését támogatja, amely az ország érdekeinek megfelel. Csak példaként 
említem, hogy a kohéziós alapok ügyében teljesen egyetértünk a kormány álláspontjával, 
illetve ennek a csoportnak az álláspontjával, amely azt mondja, hogy a kohéziós alapok 
megcsonkítása súlyosan sérti a felzárkózást. Amely felzárkózás – ezt mindig újra és újra 
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érdemes hangsúlyozni – nem csak a felzárkózó országok érdeke, hanem érdeke a régebbi, a 
fejlettebb tagoknak, mert annál jobban, zökkenőmentesebben működik az integráció, minél 
kisebb a tagállamok, a legfejlettebb és a legkevésbé fejlett tagállamok közötti gazdasági 
különbség. Tehát közös érdek, nem arról van szó, hogy az egyik lemond valamiről a másik 
kedvéért, hanem ez közös érdek, amit szerettem volna kiindulásként hangsúlyozni. 

A másik, hogy úgy gondolom, az egész vitában való részvételnél kicsit gyengítheti a 
magyar pozíciókat az olyan hivatkozás, hogy mi irigyelt példakép vagyunk, mindenki 
bennünket irigyel, az Európai Unió képtelen a válságkezelésre, és ezért bennünket figyel és 
próbál utánozni. Itt még olyan túlzások is elhangzanak, hogy a sárgacsekkadót vagy illetéket 
összekeverik a Tobin-adóval, mintha az egy és ugyanaz lenne, holott teljesen más dologról 
van szó. Tehát a Tobin-adó nem a sárgacsekkadó másolata, és így tovább. Ezek természetesen 
nem államtitkár asszonyra vonatkoznak, amiket most mondok. 

A szuverenitásra való hivatkozással is érdemes egy kicsit csínján bánni. Hát, amikor 
Magyarország csatlakozott, akár bármely más tagállam, akkor értelemszerűen lemondott a 
szuverenitás egy részéről, különben szó sem lehetett volna a csatlakozásról. Tehát nem 
érdemes újra és újra a szuverenitásra mint egy fogalomra hivatkozni. Konkrét ügyekben meg 
lehet nézni, de azt gondolom, ott is inkább az érdeket kell hangsúlyozni, és az érdeket 
hangsúlyozni úgy célszerű, ha nem azt hangsúlyozzuk, hogy csak azt támogatjuk, ami a 
közvetlen érdekeinket szolgálja, hanem azt is támogathatjuk, ami nem sérti az érdekeinket. 
Ugyanis az integráció egészének a fejlődése, mélyülése igenis közvetve Magyarország 
érdekeinek nagyon is megfelel. Hát nem kell bizonygatnom, hogy a globális gazdasági 
versenyben Magyarországnak, de még akár Németországnak sem lenne esélye mondjuk 
Kínával és más nagy gazdasági erőközpontokkal szemben. Európa egészének, az Unió 
egészének van értelemszerűen erős pozíciója, és minden, ami ezt erősíti, az közvetve magyar 
érdekeket is szolgál. Tehát amikor valamire nemet mond a magyar kormány, akkor abban az 
esetben lehet ez helyes, ha tényleg konkrét érdekeket sért. De ha önmagában közvetlenül nem 
szolgálja az érdekeinket, közvetve akkor is szolgálhatja. Nagyon leszűkíti ez a támogatható 
kérdések ügyét. 

Néha úgy érzem, hogy túl gyors, szinte reflexszerű a nem, ami elhangzik mondjuk 
kormányfői részről egy csúcsértekezleten, aztán onnan lassan el lehet jönni visszafelé, de ez 
megint csak nem erősíti a magyar pozíció hitelességét. Nem beszélve arról, hogy az uniós 
intézmények sértegetés, mondjuk az olyan kijelentések, hogy ezek egy falusi kócerájt sem 
tudnának elvezetni, egy olyan Európai Bizottságra, ahol jó néhány volt miniszterelnök, volt 
gazdasági és pénzügyminiszter, volt külügyminiszter ül, hát nyilván nem erősíti a 
Magyarország iránti jóindulatot.  

Szeretném megemlíteni, hogy két tényező van, amit nem szabad veszélyeztetni. Az 
egyik a bizalom. A bizalom sérül, ha az álláspontunk másként hangzik Brüsszelben és 
másképp itthon. Emlékezetes eset, hogy egy áprilisi kedden miniszterelnök úr Barroso 
irodájában elmondja, hogy mindent módosítunk, ami szükséges ahhoz, hogy elinduljanak a 
hiteltárgyalások, szerdán a Bizottság, ezt örömmel hallva azt mondja, hogy induljanak meg a 
tárgyalások az IMF, az Európai Bizottság és a magyar kormány között a hitelről, majd 
pénteken elhangzik a Kossuth Rádióban, hogy semmit nem módosítunk, semmit nem 
változtatunk, semmit nem vonunk vissza. Elég jól ismerem a Bizottság tagjait, a fele kollégám 
volt öt évig, hihetetlen zavart okozott, hogy akkor ki volt itt kedden, aki mindent megígért, 
vagy ki volt a rádióban, aki pénteken mindent visszavont. Tehát ezek életveszélyes dolgok, és 
ez a hitelességet, a kiszámíthatóságot, a megbízhatóságot veszélyezteti, a sértegetések pedig a 
jóindulatot.  

Most nem hangzott el itt közvetlenül, de a többsebességes Európa ügyét szeretném két 
mondattal érinteni. Ha a többsebességes Európa kirekesztő jellegű, akkor természetesen azzal 
szemben nagyon határozottan föl kell lépni. Amikor Magyarország a csatlakozási 
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folyamatban volt, akkor nagyon sokszor elmondtam, hogy az a fajta többsebességes Európa, 
amely az újakat eleve kirekeszti, merthogy újak, merthogy most csatlakoztak, az 
elfogadhatatlan. Az a többsebességes Európa, ami az önkéntességen alapul, tehát, hogy aki 
kész valamilyen újabb integrációs formában részt venni – ez a megerősített együttműködési 
formula, ha a tagállamok egyharmada ebben kész részt venni, és ha nyitva hagyja az ajtót 
mások későbbi csatlakozására –, akkor ez egyáltalán nem hátrányos. Ez éppen egy lehetőség a 
gyorsabb fejlődésre, tehát nem kirekesztő, hanem befogadó jelleggel a többsebességes Európa 
az integráció egészének az érdekeit szolgálhatja.  

Maximálisan egyetértek a demokratikus legitimitás fontosságával. A lisszaboni 
szerződésnek ez az egyik lényeges eleme, hogy miközben átláthatóbbá és hatékonyabbá teszi 
az integráció működését, közben erősíti a demokratikus oldalát is: az Európai Parlament 
szerepét, illetve a nemzeti parlamentek szerepét. Azt gondolom, hogy ez nagyon is helyes 
irány, és Magyarországnak ehhez érdekei fűződnek.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm alelnök úr. Gyöngyösi alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr, 

és köszönöm államtitkár asszonynak a részletes beszámolót. Az Európai Unió nagyon sokat 
beszél – különösen manapság – a transzparenciáról, az átláthatóságról és arról, hogy az 
európai uniós folyamatokat közelebb hozza az európai uniós polgárokhoz. Külön köszönetre 
sarkall, hogy a mechanizmusoknak, nyilatkozatoknak, szándékoknak, szerződéseknek ez a 
kusza kavalkádja, amit államtitkár asszony mégis felvázolt, ami még olyanok számára is, akik 
nap mint nap követik, és itt a parlamentben végig figyelemmel kísérik, számunkra is nagyon 
gyakran átláthatatlan, és külön jó, hogy erről ilyen körben is beszélhetünk.  

Nyilván nem azért vagyok itt, hogy Kovács Lászlóval vitatkozzak, megszoktuk, hogy 
a szocialisták a történelmi fejlődésük során mindig valamilyen unióért szinte 
kötelességszerűen kell hogy lelkesedjenek, de én államtitkár asszonyt külön arra szeretném 
kérni – teljesen ellentétben Kovács László mondanivalójával –, hogy a magyar kormány 
prioritási rangsora közül a szuverenitás védése kerüljön első helyre. Hiszen nekem szent 
meggyőződésem, hogy a nemzetállamok együttműködése, szilárd és erős nemzetállamok 
együttműködése nélkül nem lehet, nem szabad és nem is érdemes Európai Unióról beszélni. 
Meggyőződésem, hogy minden ország vagy minden normális ország a nemzeti érdekei 
mentén alakítja a politikáját és az Európai Unióhoz való viszonyulását, és ebből kell nekünk – 
ez most már teljesen nyilvánvalóan látszik – valami közös kompromisszumos megoldást 
kialakítani. Tehát nem szabad fordítva felülni a lóra, mert abból csak baj lehet.  

Ami az európai uniós válságkezelést illeti, nekem a múlt héten megjelent őszi uniós 
gazdasági előrejelzés adott némi támpontot és felkészülési lehetőséget erre a mai 
beszélgetésre, és ez a jelentés némileg árnyalja az optimizmust. Már a fő fejezeteinek a címe 
is, ami angolból átfordítva kicsit úgy hangzik, hogy háborgó vizeken keresztül vitorlázva, ez 
már maga is jelzi, hogy azért ez egy hosszú és kemény folyamat lesz, aminek nem tudjuk, 
hogy mi van a végén; révbe érés vagy csak kicsit a vizeknek az elcsendesülése. De ez még 
mindenesetre nagyon messze van, és ezt nem nagyon látjuk, hiszen magában az 
előrejelzésben is olyan adatok szerepelnek, amelyek elgondolkoztatók. Tehát 2013-2014-re 
még növekvő munkanélküliséget prognosztizál az Európai Unióban, az államháztartási hiány 
átlaga az eurózónában 94 százalék, a maastrichti kritériumok a GDP arányában 60 százalékot 
írnak elő, és a mérséklődés jelei sem látszanak, semmiféle, az államháztartási hiány javuló 
tendenciájára utaló jel nincs. Leírja feketén-fehéren ez a dokumentum azt is, hogy a gazdasági 
recesszió tartós lesz, 2014-re 1,6 százalékos gazdasági növekedést prognosztizál, ami nagy 
gazdasági konjunktúrának a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető.  
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Ha kicsit ironizálni szeretnék, akkor rámutatnék arra, hogy ez az Európai Unió még 
nem is olyan régen, 2010-ben a lisszaboni stratégiában még miről beszélt. Ugye beszélt olyan 
célkitűzésekről, mint hogy az Európai Uniónak 2010-re a világ leggyorsabban növekedő, a 
legversenyképesebb, tudásalapú társadalma lesz, amely fenntartható fejlődést fog produkálni 
több munkahellyel és szociális kohézióval. Na most, ha ezekre úgy visszaemlékezünk, és ezt 
összevetjük a jelenlegi állapottal, akkor bizony egy nagyon mély elemzést kell végezni, hogy 
mi vezetett idáig, és hogy ez a jelenlegi kiútkeresés jó irányba mutat-e. Mert ha megnézzük 
azt, hogy az Európai Unió azon túl, hogy ezt milyen struktúrában képzeli el – bankunió meg 
gazdasági unió meg miegymás –, ezekről lehet vitatkozni, de ha megnézzük azt, hogy milyen 
gazdaságpolitikai recepteket javasol és diktál az országoknak, akkor szerintem teljesen rossz 
pályán van az Európai Unió.  

Tehát ebben az anyagban olyan neoliberális gazdasági program köszön vissza, 
amelynek a megfogalmazói mintha nem ezen a földön élnének. Tehát mintha ezek az emberek 
nem élték volna meg a 2008-as válságot, ami a legtöbb épelméjű közgazdászt arra 
figyelmeztette, hogy a neoliberális gazdasági dogmával le kell számolni. És ezt nem csak én 
mondom mint jobbikos képviselő, hanem olyan emberek is, akik korábban a neoliberális 
gazdaságpolitika zászlóshajói voltak különböző intézményekben vagy különböző 
egyetemeken.  

Tehát a strukturális reform, ami bármit is jelentsen, tehát ezt még soha nem láttam 
pontosan definiálva, de ugye nagyjából azt jelenti, hogy az államháztartási hiányt mindenáron 
lefaragni, a költségvetési hiányt mindenáron lefaragni, lehetőleg a munkabérek 
csökkentésével, a munkafeltételek rontásával. Még akkor is, ha ezt úgy hívják, hogy 
munkahely-mobilizáció vagy rugalmasság, vagy nem tudom, milyen mázzal öntötték ezt le, 
de ez nagyjából arról szól, hogy a munkafeltételek romlanak, és jövedelemátcsoportosítással. 
Tehát lássuk be, a jövedelemnek a szegényektől a gazdagok irányába történő 
átcsoportosításával. Ez az a neoliberális gazdaságpolitika, ami elvezetett a 2008-as gazdasági 
válságig, és ez az, amihez, ha nem tudunk egy 180 fokos fordulatot, és egy újfajta 
gazdaságpolitikát kitalálni, akkor vagy egyesével, vagy úgy alles zusammen, európai unióstól 
fog egy hatalmas krachhoz elvezetni.  

És hogy ezt mennyire nem csak én mondom, ahhoz szeretném felidézni olyan emberek 
mondatait, mint például Christine Lagarde, aki mind francia pénzügyminiszterként mind az 
IMF – amely azért mégiscsak a neoliberalizmus fellegvára – elnökeként ő maga kritizálta az 
Európai Uniónak a megszorításokon alapuló gazdaságpolitikáját, és ő mondta azt, hogy 
megszorításokon alapuló gazdaságpolitika kizárólag tartós recesszióhoz fog vezetni, a tartós 
recesszióval pedig nem lehet a gazdasági válságból kilábalni. Ezt Christine Lagarde mondta, 
de ha ez nem elég, akkor az Európai Központi Bank elnökét, Jean-Claude Trichet-t is lehetne 
idézni, aki megmondta, hogy ez a fajta jövedelemegyenlőtlenség, ami kialakult az Európai 
Unióban, robbanáshoz fog vezetni, és bizony nagyon komoly olyan típusú, nem csak 
gazdasági válságot fog előidézni, hanem egy intézményes válságot is, amely romba döntheti a 
politikai establishmentet.  

Tehát itt most két olyan embert hoztam elő, akit jobbikos elhajlással valószínűleg nem 
lehet vádolni, és szeretném, ha Magyarország kormánya ezeket a szempontokat is képviselné 
az Európai Unió asztalánál, amikor a gazdasági válságból való kiútkeresés megtárgyalása 
végett odahívják. Ez volt egyrészről a véleményem, és két nagyon rövid kérdés is meg 
szeretnék fogalmazni államtitkár asszonyhoz. Talán tegnap volt az az ülés, amikor az Ecofin 
tárgyalta az idei büdzsét, és talán ma van a folytatása ennek az Ecofin-ülésnek… (Győri 
Enikő: Eurogroup volt tegnap, és ma van az Ecofin.) Bocsánat, az Ecofin van most, de ha jól 
értelmezem… (Győri Enikő: Bocsánat, a büdzsé tárgyalása pedig pénteken volt. Azt büdzsé 
formációban tárgyalta az Ecofin.) Világos – majdnem. (Derültség.)  
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De itt ennek az volt a témája meg a tárgya, ha jól értelmeztem, hogy az idei évben 
keletkezett 9 milliárd eurós hiányt, ami az európai uniós bürokrácia túlköltekezéséből fakadt, 
miképpen és kicsoda finanszírozza, és hogy a jövő évre, 2013-ra az Európai Unió kért egy 
10 milliárd eurós büdzsénövekedést. Ezt, ha jók az értesüléseim, Németország és Nagy-
Britannia közösen és vállvetve megtagadta, illetve berekesztette ennek hatására az ülést. 
Szeretném kérdezni, hogy itt mi várható, vagy hogy ez a vita hogyan rendeződhet, ezzel 
kapcsolatban mik a kilátások.  

Még arra is rá szeretnék kérdezni, hogy a stabilitási szerződés ratifikálásával a 
különböző európai uniós tagállamok hogyan állnak jelenleg, hiszen Magyarország azt a jó 
szokását követte, hogy két nap alatt átverte az európaktumot a Magyar Országgyűlésen. Itt 
most legalább egy hétvégénk volt, a lisszaboni szerződésnél még annyi sem. Tehát mi ezt 
talán rekordsebességgel, elsőként – éltanulóként, stréber diákként – átvittük a magyar 
parlamenten. Mi megfordultunk jó néhány eurózónabeli és EU-tagállamban, ahol ennek a 
szerződésnek a ratifikálása még nagyon komoly vita előtt áll, és nagyon komoly szempontok 
ütköznek. Nem tudom, jelenleg hogyan áll ennek az egész szerződésnek a ratifikálása, és 
hogy ennek a lezárása mikor várható az eurózónán vagy az Európai Unión belül.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Láttam még jelentkezőt, de bocsánat, akkor 

megpróbálom magamat kicsit előtérbe helyezni, és kérdést feltenni, illetve véleményt 
mondani. Mert itt sok minden elhangzott a két politikai erő részéről, alapvetően kétféle 
politikai erőtől, akik az egyik és a másik oldalon állnak, én megpróbálok kicsit középen 
maradva feltenni kérdéseket, illetve gondolatokat megfogalmazni, és ebben lesznek személyes 
gondolataim is, illetve lesz egy-két olyan kérdésem is, amelyekben majd segítséget is fogok 
kérni. 

Az egyik része az, amilyen folyamatokat látok. Tehát itt sokféle vélemény elhangzik, 
és most kicsit sajnálom, hogy Kovács alelnök úr itt az európai válságkezelést elsősorban úgy 
látja, hogy magyar–európai vita. Ez is benne van természetesen, de én azt is szeretném 
érzékelni, érzékeltetni vagy megfogalmazni, hogy amit ma látunk, itt az összes tagország 
között van egy nagyon erős belpolitikai vita a válságkezelés kapcsán. Ez itt is megnyilvánul, 
tehát ez a mai ülés ebből a szempontból is talán fontos, hogy lássuk, hányféle vélekedés van 
ugyanarról a problémakörről, és az utóbbi időben, ahogy jártunk külföldön, több 
partnerbizottsággal találkoztunk, ott is ugyanezek a dilemmák vannak. Tehát a politikai 
színezet alapján, sok esetben még talán politikai színezet nélkül is nagyon szigorú 
megfogalmazások vannak adott esetben például európai uniós intézmények irányában, hogy 
mennyire tud egységes álláspontot keresni, összerakni.  

Ezt tapasztaltuk Finnországban, tapasztaltuk Svédországban. Hasonló problémákat 
vetettek fel, hiszen mind a két tagország például jelentős befizetője a különböző alapoknak 
annak ellenére, hogy a különbségek még abban is jelentkeztek a két ország között – hiába 
skandináv országok, nagyon szoros együttműködéssel –, hogy az egyikük eurózónatag, a 
másikuk nem, már ez vitát és különböző véleményeket alakított ki adott esetben a 
tárgyalópartnereinkben. Többször elhangzott – azért most északi országokról beszélünk –, 
hogy ki fogja kifizetni a számlát. Tehát szerintem ez egy nagyon erős kérdőjel, és ez a vita 
egyik központi része. Hiszen azzal, hogy a jelentős befizető tagországok, illetve amelyek 
próbálják tartani az egyensúlyt, most azt tapasztalom a sajtóhírekben vagy amiket látok, hogy 
például a déli országok, amelyek most a legnagyobb támogatásra, segítségre szorulnak – és 
kapnak is –, ezekben a tagországokban viszont van egy nagyon jelentős politikai ellenérzés. 
Ez megnyilvánul akár utcai demonstrációkban, a Merkel-látogatások sorozata azt mutatja, 
hogy ahol az Európai Unió próbálja egyben tartani annak az adott országnak a gazdasági, 
költségvetési működését, ott sok esetben különböző politikai erők pedig abban érdekeltek, 
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hogy minél inkább a németekkel – vagy adott esetben a vezető tagországok valamelyik 
vezetőjével – szemben próbálják demonstrációkkal kifejezni azt, hogy a vezető országokkal 
van a baj.  

Ez egy olyan vita, ami nem csak gazdasági kérdés, hanem ez egy olyan társadalmi 
vitává kezd alakulni, aminek – megvallom őszintén – az elmúlt napokban az egyik talán 
számomra is legpontosabb megfogalmazását hallottam abban, amit a miniszterelnök úr 
mondott, hogy pontosan a jóléti ügyekben, a jóléti javak megtermelésével van a gond. Ez egy 
nagyon fontos problémakör. Úgy fejezte ki, hogy igazából a jóléti társadalmakban, ahol most 
különböző megszorítások jelentkeznek – ezt már én teszem hozzá –, ezek azok a konfliktusok, 
amelyek belpolitikailag fölerősödtek a déli országokban. Hiszen ott jóléti típusú rendszerek 
alakultak ki, és nem volt mögötte az a gazdasági erő vagy az a termelés, adott esetben az a 
gazdasági tudás, ami ezt meg is teremthette volna, és ugye itt kezdenek a problémák 
kialakulni.  

Vagy amit többször tapasztaltunk, és beszéltünk róla a partnerekkel is, hogy a vita 
középpontjában azért olyan kérdések is állnak – és itt vannak különböző vélemények és talán 
középen is vannak vélemények –, mint tényleg a szuverenitás kérdése. Hiszen a legtöbb 
tagország vitatkozik adott esetben egy bankunióval szemben, vagy ott, ahol azt mondja egy 
tagország, hogy elgondolkodik azon, hogy a ’14-20 közötti kohéziós ügyeket is érintő 
pénzügyi tervezést elfogadja-e vagy sem – legyen szó a britekről vagy az osztrákokról adott 
esetben, hiszen ezek nem titkos dolgok, ezt elmondják sajtón keresztül is –, ezek többszintű 
vitát gerjesztenek. Úgy gondolom, mivel ez a helyzet eléggé bonyolult, és azt is tudom, hogy 
az EU válságkezelésében nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, azért óhatatlan az, 
hogy úgy látom, van egy aránylag világos magyar álláspont. Azt is látom, hogy azok a 
szereplők, akik a különböző intézményekben – adott esetben nagyon nehéz és erős vitákkal – 
próbálnak érdekeket érvényesíteni, az mind arról szól, hogy talán Magyarország ebben a 
válságban minél kevésbé sérüljön meg. Hiszen látjuk, bármi történhet. A tegnapi nap 
folyamán azzal, hogy a különböző bejelentések hogyan alakultak Görögországban vagy 
Portugáliában, elkezdett például ingadozni a forint. Ezek olyan események, amelyekben 
nagyon-nagyon észnél kell lenni, hogy mennyire fogalmazunk meg egyértelműen belenyugvó 
álláspontot, vagy mennyire fogalmazunk meg nagyon-nagyon kritikus vagy nagyon ellenkező 
– vagy adott esetben nagyon erős – szkeptikus véleményt. 

Tehát ma egy nagyon bonyolult helyzet van, amiben azt látom, és ezt részben teszem a 
saját nevemben is, a gondolatom az, hogy egyik oldalon Európán belül lehet megoldani ezt a 
problémát, ez számomra nem vita kérdése, hiszen európai problémáról van szó. Mégis úgy 
gondolom, az, hogy a nemzeti érdekeket képviselni kell, nem is vita kérdése, ezt teszi minden 
más tagország, és a vitákban ugye ezek a legerősebb motívumok. Az, hogy ezt hogyan tudjuk 
majd közelíteni egymáshoz, természetesen a következő időszak kérdése, és ezért is érdekelt, 
hogy naptár vagy forgatókönyv szerint hogyan fog alakulni a következő időszak.  

Itt lenne egy kérésem és kérdésem. Ha van mód és lehetőség rá, kérnék szépen a 
minisztériumtól a közeljövőben egy olyan táblázatot, összefoglalót, amiben lehet látni, hogy 
mennyi például egyes uniós tagországokra lebontva az államadósság értéke. Hiszen itt 
beszéltünk arról, van körülbelüli egy európai uniós átlag, ez a 90 százalék fölött átlag, hogy az 
egyes uniós tagországok hogyan állnak. Hiszen amit én így látok, Közép-Európában a csehek, 
lengyelek az 50 százalékot nem nagyon lépik túl. Vagy látjuk azt, hogy vannak olyan 
tagországok, ahol már 130-140 százalékon mozog az államadósság. Jelenleg Franciaországot 
sem látom ebből a szempontból jó állapotban, tehát kellene egy pontos viszonyítási alap.  

A másik, ha talán lehetne egy ilyen táblázati részt kérni hozzá, hogy az egyes 
tagországoknak a következő két-három évre – és ez nekünk is fontos érvelési szempont lehet 
– milyen költségvetésihiány-prognózisa van, hiszen nekünk most zajlik egy vitánk ’14-ről. 
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2012-ről tudjuk, hogy jók a számok, ’13-ra nagyjából jók, ’14-en vitatkozunk. Ez lenne a 
kérésem, hogy ilyen táblázatokat szeretnék látni. (Köhög, a hangja elhalkul.)  

Még majd folytatom, de most megadom a szót Harangozó képviselő úrnak.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, én is 

szeretném megköszönni államtitkár asszonynak az elég részletes beszámolóját.  
Először is szeretném megosztani néhány aggályomat, kételyemet, és kérdezném is 

majd az ezzel kapcsolatos álláspontot. Most úgy látom, hogy a helyzet számunkra elég nehéz, 
elég kilátástalan. Azok a megoldások, amik most az asztalon vannak, és ha megnézzük 
részleteiben mondjuk a bankunió kérdéseit is, a mögött én leginkább azt látom, hogy az 
Európai Unió eurózónán belüli működése tovább úgy nem vihető, ahogy most működik, 
hiszen monetáris oldalon meg van kötve az államok keze. Tehát monetáris oldalon nem tudják 
ösztönözni a tőkét – mondjuk főleg a periférián lévő tagállamok –, hogy odaáramoljanak vagy 
legalábbis ne áramoljanak ki, míg fiskális oldalról viszont miután nincs együttműködés ezért 
nemhogy kompenzáció nincs, hanem tulajdonképpen miután folyamatos tőkekivonás van, 
ezért fiskális oldalról is a periférián lévő államok járnak rosszul, hiszen folyamatos 
megszorításokkal kell azt a monetáris kötöttség miatti tőkekiáramlást valahogy 
kompenzálniuk.  

Tehát ez így tovább nem mehet, az utóbbi években egyértelműen minden mutató azt 
mutatja, hogy a tőkeáramlás a magországokban felgyorsult, és finanszírozhatatlanná, 
működésképtelenné váltak – elsősorban a pénzintézeti, pénzügyi világ – a periférián lévő 
államok. És ugyan a megoldási javaslatok – első körben főleg, amiket Hollande letett az 
asztalra – egy lényegesen szélesebb kört érintettek és komplexebbek voltak, de ez kezd 
beszűkülni a magországok meg a déli országok közötti problémamegoldássá, és mintha – ha 
szabad úgy fogalmazni – a pénzügyi lobbi, amelyik ebben kifejezetten érdekelt, sikeres lenne, 
és az eurózónán kívüli tagállamok érdekei mintha az asztalon sem lennének, tehát mintha nem 
jelennének meg ebben az egész vitában.  

Ha megnézzük, most a bankuniónak is az elsődleges motivációja az, hogy az ESM-en 
keresztül tudják feltőkésíteni a déli államok bankjait. Ebben nekünk olyan nagy 
érdekeltségünk nincs, az álláspontunk mi legyen vele, kivárunk, megnézzük, hogy mi lesz 
belőle, és akkor majd eldönthetjük, hogy vagy csatlakozunk, vagy nem. Ugye a bázeli 
ajánlásokat be akarják most vezetni. Ha ez bevezetésre kerül, ez azt jelentheti, hogy azok az 
elsősorban magországbéli tulajdonosokkal rendelkező bankok, amelyek Magyarországon 
vannak, szépen ki fogják vonni a tőkéjüket. Ugye a zónán kívüli országokra ez nem 
vonatkozik, ha ránk ez nem vonatkozik, akkor szépen innen fognak tőkét kivonni, mert föl 
kell tőkésíteniük az anyabankjaikat.  

Ha megnézzük, hogy a feszültségek kiegyenlítésére milyen javaslatot fogalmaztak 
meg, az is arról szól, hogy az euróövezeten belül kell létrehozni ezt a fiscal capacityt, amiből 
majd azokat a szükséges strukturális átalakulásokat meg lehet finanszírozni, amivel – majd 
idővel – a magországokhoz föl tudnak zárkózni az eurózónán belüli periférikus tagországok. 
Rólunk ebben sehol nincs szó, tehát mintha a dolog úgy nézne ki, hogy vagy az unió országai 
hajlandók belépni az euróövezetbe, és akkor erre van valami megoldás, vagy ha kívül 
maradnak, akkor levettük róluk a kezünket. Tehát nem is kétsebességes, hanem egy teljesen 
kétszintű Európai Unió kezd kialakulni. Kezd kialakulni egy ilyen Európai Unió 2.0, amely 
elsősorban a zónára koncentrál, és aztán majd megint azon kell esetleg tíz évig dolgoznunk, 
hogy annak az előszobájából hogyan tudunk ebbe az új elitklubba belépni. Miközben azok a 
megoldások meg eltűntek, amelyek arról szóltak, hogy ha van pénzügyi unió, ha van 
bankunió, akkor lehet államadósság-átvállalás is európai uniós szintre. Ez már ugye egy 
egészen más hívószó lehet mondjuk most a zónán kívüli államoknak is, hogy akkor már lehet, 
hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy minél gyorsabban be kell lépni az ERM-2-
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rendszerbe, hogy csatlakozni lehessen egy ilyenfajta mechanizmushoz. Eltűnt a közös 
kötvénykibocsátás is, amiből mondjuk a periférián lehetne beruházásokat megvalósítani.  

Tehát nekem az az érzésem, hogy miközben nehéz ezekre a javaslatokra mit mondani, 
hogy ezeket elfogadjuk-e vagy nem, azon kéne most szerintem nagyon erősen gondolkodni és 
dolgozni az eurózónán kívüli tagállamokkal, hogy akkor tessék kiteríteni a lapokat, és azt 
mondani, hogy az Európai Unió jövőjét csak úgy tudjuk elképzelni, ha X éven belül az euró 
például bevezetésre kerül azokban az országokban, ahol nincs. Rendben van, de akkor a fiscal 
capacitynek sem arról kell szólnia, hogy akkor egyébként most az ESM-en keresztül 
föltőkésített mondjuk spanyol, olasz bankok mellé még strukturális átalakításokat még 
hogyan tudunk megfinanszírozni, hanem akkor segítsenek minket abban, hogy az ERM-2-be 
minél gyorsabban tudjunk csatlakozni.  

Tehát nem tudom, vannak-e ilyen tervek a háttérben, ilyenfajta egyeztetések, de 
szerintem valami ilyenre szükség lenne, és érdekelne, hogy ez ügyben mi zajlik a háttérben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, visszajött a hangom, tehát gyorsan befejezném a 

kérdéseimet. Tehát az államadósság-mutató az összes tagországra, a költségvetés hiány a 
következő egy-két évre, tehát ’13-14-re. Illetve érdekelnének a munkanélküliségi adatok, és 
esetleg még az, hogy a kohéziós alapokban milyen kilátások vannak a tagországok részére, 
illetve esetleg a vitatott tagországi kérdések, miszerint részben Magyarországot is érinti, de 
ugyanúgy vitatkoznak a britek is – a befizetésről is meg a kivételről –, tehát esetleg egy ilyen 
céltudatos összefoglalót szeretnék kérni.  

Elnézést kérek a képviselőtársaimtól, államtitkár asszony jelezte, hogy fél egytől lenne 
egy következő programja, tehát kicsit limitált az ideje. Tehát most neki adjuk meg a szót, 
hogy tudjon válaszolni.  

 
GYŐRI ENIKŐ államtitkár (Külügyminisztérium): Elnök úr, csak azt tudom, hogy 

nekem körülbelül 12 perc múlva el kellene mennem, de nem szeretném, ha valakiben benne 
maradna a kérdés.  

 
ELNÖK: Vejkey képviselő úr jelentkezett még.  
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm, nagyon gyorsan tenném fel a kérdésem, 

ami a következő lenne, államtitkár asszony. Itt sok elméleti dolgot hallottunk, különösen most 
az MSZP részéről, én a gyakorlat oldaláról szeretném a megközelítést.  

Itt ez az ESM-rendszer, hogyan is ki ez tulajdonképpen? Ugye ez a szolidaritási alap, 
ennek már működnie kellene. Ha csak az északi szomszédunkat nézzük, tudomásom szerint 
neki már a tavalyi év során hátraléka keletkezett annak a nemteljesítéséből, és idén még egy 
fillért sem fizetett be. Tehát különböző kötelezettségvállaló nyilatkozatokat tett arra az esetre, 
ha ezt a közel 6 milliárd euró, amit nem teljesített, ha majd probléma lesz, akkor teljesíteni 
fogja. Hát álláspontom szerint súlyos problémák vannak, ez a gyakorlat. És ha mindenki csak 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot ad, de nem teljesít, akkor a gyakorlati oldalról hol van ez az 
ESM-rendszer?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Németh képviselő úr!  
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Nekem nagyon gyors kérdésem lesz, ami elnök úr szavai 

után jutott eszembe, mikor említette a briteket például. Nemrég olvashattuk a médiában 
például azt, hogy David Cameron egy meglepetésbeszédre készül karácsony tájékán, és már 
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ugye pedzegette egy esetleges referendum, népszavazás kérdését itt a 27-ekkel, az Európai 
Unióval való viszony kapcsán.  

Tehát itt most már nem csak egy kicsit kételyek jelentek meg a britekben, hanem 
esetlegesen továbbgondolkodnának – és lehet, hogy még megmosolyogjuk itt a mai külügyi 
bizottsági ülésen ezt –, hogy esetleg ők elhagynák az Európai Uniót. Ezzel kapcsolatban mi a 
véleménye államtitkár asszonynak?  

 
ELNÖK: Államtitkár asszony! 

Reflexiók 

GYŐRI ENIKŐ államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd 
mondjam azt, hogy köszönöm szépen az összes kérdést, egyetlenegy olyan kérdés nem volt, 
amire azt mondanám, hogy azzal nem kell foglalkozni. Annak is külön örülök, hogy 
tulajdonképpen mindannyian olyan kételyeket, kérdéseket fogalmaztak meg, amelyeket mi 
magunk is rendkívül fontosnak tartunk. Szó nincs arról, hogy minden kérdésre egyébként 
most világosan lehetne látni a választ. Tehát itt olyan dilemmákat osztottak meg – tényleg 
pártállásra való tekintet nélkül – önök velem meg az itt ülőkkel, amelyekkel mi magunk is 
foglalkozunk, alakítjuk ki az álláspontot. Vannak elképzeléseink, vannak témák, amelyekben 
van induló pozíciónk, de még – mivel nem látjuk, hogy hova fut ki az egész történet – nem 
lehet sziklaszilárdan rögzíteni.  

Mindenre válaszolni fogok, ígérem, és ha valamit kifelejtek, akkor majd szóljanak, de 
azért alapvetően azt kell leszögezni, hogy Magyarország véleménye az, hogy továbbra is egy 
Európai Uniónak kellene léteznie. A sebességeket senki nem vitatja; hát botorság volna, 
léteznek a különböző sebességek, és nem kizárólag gazdaságpolitikában, hanem mondjuk a 
schengeni övezetben ugyanígy. Nem mindenki vesz részt mindenfajta belső 
együttműködésben. Amit mi el akarunk kerülni, hogy többszintű Európa legyen, pontosan ez 
az Európa 2.0 és sokkal nehezebb feltételek. Nem, olyat szeretnénk, hogy mivel van egy 
kötelezettségvállalásunk arra, hogy be fogjuk vezetni az eurót, amikor arra felkészültünk. És 
tulajdonképpen egyetlen olyan tárgyaláson nem voltam még, ahol, amikor azt mondjuk el, 
hogy Magyarország tisztában van ezzel a kötelezettségével, csak sem Magyarországnak, sem 
az Uniónak nem szolgálná az érdekét, ha Magyarország most csatlakozna. Annak, hogy 
felkészületlenül csatlakozik egy ország, káros következményei vannak mind arra az adott 
országra – lásd Görögország –, mind az eurózóna egészére. Valutaunió csak stabil tagokkal 
képes stabilan működni, és Magyarországnak érdeke, hogy az eurózóna stabil legyen.  

A sérülékenységünk is elhangzott itt, ez így van, ha éppen nem csinálunk semmit, 
akkor is változhat a forint árfolyama annak függvényében, hogy valahol éppen a 
valutaövezetben probléma van: vagy éppen egy görög sztrájk, vagy egy görög szavazás, vagy 
egy hasonló spanyol probléma. Tehát az euró bevezetéséről majd akkor kell dönteni, ha elég 
erősek vagyunk ahhoz, hogy bevezessük, ezért nem kell most jóslásokba bonyolódni, hogy ez 
pontosan mikor fog bekövetkezni. 

Most a vita egyik kulcskérdése az, hogy miben konformista Magyarország, miben 
teszi ugyanazt, és mi az, amiben nem. Ugye itt van egy európai válságkezelés – legalábbis az 
Európai Bizottságnak van egy vonala –, és arról megoszlanak a vélemények, hogy 
Magyarország azt követi-e, megfelelően követi-e vagy egész mást csinál, és az a jó, hogy 
egész mást csinálunk. Ugye, ha össze akarom foglalni, hogy miről folyik itt a vita. Ebből is 
látszik, hogy az Európai Uniónak köze nincs a külpolitikához. Az, hogy ebben a témában ki 
mit vall, az a magyar belpolitika, a magyar gazdaságpolitika letükröződése, hogy ott ki milyen 
véleményeket vall. Most szerintem ne menjünk bele abba, hogy összehasonlítsuk, mennyiben 
vagyunk ortodoxok vagy nem ortodoxok, azért a célokat nem vontjuk kétségbe. Tehát az, 
hogy fiskális konszolidációra és növekedésre szükség van, ezt Magyarország, ez a kormány 
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legalábbis 2010 óta mondja. Sőt előbb is mondtuk, hogy talán növekedésre is szükség volna, 
mint mondjuk az Unió.  

Tehát az Unióban azért, ha megnézzük a válságkezelési eszközöket, amelyeket az 
elején felsoroltam, ott egyértelmű volt, hogy a válságkezelésben a prioritás a stabilizációra 
került, a fiskális konszolidáció ment mindenáron, és ezt több szakértő – ahogy itt is elhangzott 
– kétségbe vonja, hogy ez helyes volt-e. Tehát azt, hogy kellett csinálni, azt nem szokták 
kétségbe vonni, de hogy nem kellett volna-e párhuzamosan, valami élénkítést, valami 
növekedésösztönzést is elindítani, erről megoszlik mind a politikusok, mind a szakértők 
véleménye. Itt néhány elhangzott Lagarde asszonytól kezdve, de tudunk Nobel-díjas 
közgazdászt mondani, és tudok mondani francia szocialista politikust. Mostanában gyűjtöm 
azokat az eurózónás nyilatkozatokat, melyben mondjuk Moscovici azt mondta, hogy ő vitatja 
az Európai Bizottság valamelyik tételét – éppen utoljára most a 2014-es francia növekedési 
előrejelzést, ők nem értenek azzal egyet, mondja egy szocialista politikus –, és egyébként meg 
azt gondolja, ez egy nyári nyilatkozata volt, hogy értsünk egyet a célokban, de mindenki 
szabadon dönthesse el, hogy hogyan éri el azokat a célokat.  

Magyarország nem csinál mást, mint ezt. Azt gondoljuk, hogy különösen egy 
felzárkózó gazdaságnak, egy eurózónán kívüli országnak szabadabb keze kell hogy legyen a 
válságkezelésben. Emiatt utasítjuk el például – emiatt nem csatlakoztunk az Euró plusz 
paktumhoz –, hogy egységes adópolitikát kövessünk. Azt gondoljuk, hogy nekünk az még 
versenyelőnyt jelent, hogy van egy eszköz, amivel mi kedvezőbb körülményeket tudunk 
biztosítani mondjuk akár külföldi cégeknek is, egy speciális adópolitikával, egy 
adórendszerrel, amiben mi úgy látjuk, hogy a növekedés forrását meg tudjuk találni. Ezzel 
nem feltétlenül kell egyetérteni, csak ez a szabadabb kézre az egyik egyértelmű bizonyíték.  

Most, hogy bankadó, FTT, erről majdnem minden tagállamban komoly vita van. Az 
FTT-t a svédek bevezették X évvel ezelőtt, és azt mondják, hogy hiba volt, nekik nem jött be. 
Mi azt gondoljuk, hogy bevezetjük a saját költségvetési bevételeink növelése érdekében. 
Bizonyos dolgokban azonos, mint amit a Bizottság akar, bizonyos dolgokban egész más, a 
mienk inkább egy ilyen fogyasztási-forgalmi típusú adó, nem csak bizonyos tranzakciókra 
vonatkozik, mint a bizottsági előterjesztés.  

De Kovács alelnök úr felvetette, hogy ugye nem csak azt kell támogatnunk, ami 
érdekünk, hanem azt is, ami nem sért minket, hát erre egy tipikus példa: Magyarország nem 
kívánja megakadályozni, hogy az a 11 ország, amelyik akarja, megerősített együttműködés 
keretében bevezesse a pénzügyi tranzakciós adót. Az majd egy külön történet, hogy legyen 
ebből forrás a következő büdzsé bevételéhez vagy nem, az egy más történet, de ez tipikus 
példa arra, hogy természetesen ezt is az érdekérvényesítés eszközének hagyjuk, ahogy 
egyébként az eurózóna válságkezeléséhez is hozzájárulunk. Hát van egy erős fegyver a 
kezünkben: ami szerződésmódosítás, ahhoz egyhangúság kell, a bankunió elindításához 
egyhangúság kell. Tehát mi akkor tudunk majd ezekhez hozzájárulni, ha azt látjuk, hogy 
azzal, hogy ők előrébb mennek, ami érdekeink nem sérülnek, és mi nem leszünk gyengébb és 
kiszolgáltatottabb helyzetben.  

Itt elhangzott a bázeli útmutatások applikációja. Igen, ez a tőkekövetelményeknél egy 
veszély, ott a magyar pozíció egyébként támogató, tehát a tőkekövetelmény megemelésénél. 
A magyar bankok tőkeellátottságával nincs probléma, azért nálunk óriási, volt minimálisan 
három bankos csomag. Az a veszély persze, hát ez is egy elem, amivel foglalkozunk, de egyes 
országok problematikája a bankunió terén ugyanilyen, és ezek nem egyedi problémánk, ez a 
közép-európai országok közös problémája.  

Ami azt illeti, hogy hogyan lehet a bizalmat, a hitelességet és a kiszámíthatóságot 
visszanyerni, ez megint egy belpolitikai kérdés. Azt gondolom, hogy persze beszélgethetünk a 
retorikáról, de én inkább azt mondanám, hogy nézzük meg az adatokat. Tehát, hogy mi az, 
amit mondunk, és amit az adatok mutatnak, az találkozik-e. Magyarország szabadabb kezet 
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kér, és tett olyan lépéseket, amelyek nem feltétlenül estek egybe az Unió főirányával. Azért, 
mert azt gondoljuk, hogy a magyar gazdaság szempontjából az a célravezetőbb. Hogy ez 
mikor dől el, hogy igaz volt-e, egy éven belül, két éven belül vagy tíz éven belül, ezt majd 
meglátjuk. De hogy a makrogazdasági adataink egyértelműen javulnak, és hogy most először 
vagyunk úgy, hogy betartjuk a 3 százalékos deficithatárt, és hogy van rá esélyünk, hogy jövő 
nyáron mondjuk megszülessen egy döntés arról, hogy Magyarország már nem lesz többet 
deficiteljárás alatt, szerintem a hitelesség, kiszámíthatóság terén a legfontosabb dolog. Tehát 
én ezt javaslom egyébként, hogy amit ígérünk mondjuk egy konvergenciaprogramban, azt 
tudjuk teljesíteni, és ezáltal legyünk kiszámíthatók és hitelesek.  

A kért táblázatokat, elnök úr, természetesen el fogjuk készíteni. Annyit tudok önnek 
mondani, hogy Magyarország azon 12 ország között van, amelyik tudja a deficitjét lefelé 
hozni és a 3 százalék alá vinni, és azon országok közé tartozunk – és csak öt ilyen van –, 
amelyik az adósságát tudja csökkenteni. Ezek a számok az Európai Bizottság múlt heti 
előrejelzéséből származnak.  

Még egy adatot hadd említsek meg, ez pedig ahhoz kapcsolódik, hogy vajon helyes 
úton járunk-e. A munkahelyteremtés terén Magyarországon most jobb a foglalkoztatási 
helyzet, mint volt, és az Európai Bizottság múlt heti jelentése szerint nem csak, bár idén még 
közmunkával, de jövőre már a normál munkaerőpiacon is javulni fog a helyzet. Ezek nem a 
mi számaink, hanem a Bizottság számai, tehát azt gondolom, hogy némi visszaigazolás arról, 
hogy talán jó úton járunk, már van, és nem csak mi magunk állítjuk ezt magunkról.  

Milyen társadalmi árat fizetünk? Azt gondolom, hogy igen, a politikai stabilitás 
nagyon fontos. De amit látunk a déli országokban, az az, hogy vajon az Európai Unióban a 
polgárok azok a standardok, amiket megszoktak – és hogy ezt milyen, mesterséges vagy nem 
mesterséges gazdaságpolitika árán érték el a tagállamok –, hogy vajon ez az európai szociális 
modell, aminek azért 27 változata van, fenntartható-e. Ez a nagy dilemmája most szerintem az 
egész Európai Uniónak, az összes tagállamnak, és bizony lehet, hogy bizonyos standardok 
nem fenntarthatók. Most kimondottan nem Magyarországról meg a közép-európai felzárkózó 
országokról beszélek, mert nálunk sosem voltak olyan standardok, mint amelyekről esetleg a 
déli országoknak le kell jönniük, de azért ennek van egy nagyon komoly társadalmi ára, és 
ennek a következménye az, amit mondjuk látunk a görög vagy a spanyol sztrájkokban. 

Gyöngyösi képviselő úrnak voltak konkrét kérdései. Tehát a múlt héten a gazdasági és 
pénzügyi tanács az Uinó éves költségvetésével foglalkozott. Az első napirendi pont az volt, 
hogy kijavítsák a 2012-es költségvetést, ugyanis a következő a helyzet: már tavaly is óriási 
vita volt, hogy mennyi legyen az éves költségvetés, a hétéves büdzsé csak megszabja a 
hétéves keretet, de minden évben meg kell állapodni a következő évi költségvetésről. Nem 
költekezett túl az uniós bürokrácia, hanem 9 milliárd euró hiányzik ahhoz, hogy a korábbi 
kötelezettségvállalásokat ki tudják fizetni. Ugye kötelezettségvállalások vannak és 
kifizetések, mindig több a kötelezettségvállalás mint a kifizetés, és utána ezek így gördülnek 
évről évre. Hát a programok tervezése már csak ilyen, hogy a kifizetés később van, mint a 
kötelezettségvállalás, és mivel a tagállamok tavaly egy, a Bizottság által egyébként javasoltnál 
alacsonyabb költségvetést fogadtak el, 9 milliárdot most – hiába van már 
kötelezettségvállalás, szerződés róla – nem tudunk kifizetni.  

Magyarország már tavaly is szólt, hogy ez kevés lesz, mert a szerződéses 
kötelezettségeinknek nem tudunk eleget tenni, és például azt gondolom, az Unió 
legkedveltebb programjainak egyikénél, az Erasmusnál – ez most elég sokat szerepel az 
itthoni médiában – nincs elegendő pénz az ösztöndíjakra, és ez nonszensz. Tehát azért kellene 
tisztességes éves költségvetéseket csinálni, nem azért, hogy az uniós bürokraták jól éljenek, 
hanem azért, hogy amilyen programokat összeállít, azt utána finanszírozni is tudjuk. Sajnos a 
megállapodás már erről sem jött létre, így a 2013-as költségvetéshez, ami egyébként a 
második napirendi lett volna, na oda már el sem jutottak.  
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Ma éjfélig kellene megállapodni a ’13-as költségvetésről. Én most meg nem tudom 
mondani, hogy lesz-e megállapodás; ugyanaz a felállás: nettó befizető és kohéziós országok, 
illetve reális büdzsében gondolkodó országok. El tudom mondani a pontos számokat: az 
Európai Bizottság egy 138 milliárdos javaslatot tett le a 2013. évre vonatkozóan, ez egy 
6,9 százalékos növekedést jelentene, a Tanács 2,8 százalékos növekedésről tudott 
megállapodni, de az Európai Parlamenttel is egyezségre kell jutni, az pedig az Európai 
Bizottság induló javaslatát támogatja. Ma éjfélkor lejár a határidő, ha nincs megállapodás, a 
Bizottságnak egy új tervezetet kell benyújtania, és jelzem, hogy ha ez most így marad, nincs 
megállapodás, akkor egybecsúszik a vita a hétéves költségvetésről szóló megállapodásról, és 
akkor még sokkal kevesebb esélyt látok – eddig sem voltam túl optimista – arra, hogy a jövő 
héten érdemes-e egyáltalán Brüsszelbe menni.  

Hogy áll a stabilitási unióról szóló szerződés ratifikációja? Képviselő úr, a Magyar 
Országgyűlés nem ratifikálta, a magyar miniszterelnök, amikor hazajött a tavaly decemberi 
brüsszeli csúcsról, akkor azt mondta, hogy ő csak akkor írja alá, ha erre az Országgyűlés 
felhatalmazza. Ez történt meg január legvégén, minden tárgyalási fázisról a parlamentet 
folyamatosan tájékoztattuk, a képviselők mindenről tudtak, és ezért, ennek ismeretében – 
tehát még a tárgyalások részleteinek ismeretében is – hatalmazták fel a kormányfőt, hogy 
aláírja a szerződést. 11 tagállamban zárult le eddig a ratifikáció, ebből nyolc eurózónás 
tagállam. Magyarországon nemsokára kerül kormány elé az előterjesztés, és a kormány meg 
fogja hozni a döntést, hogy mikor terjeszti be ratifikációra az Országgyűlésnek.  

Abba, hogy a kohéziós alap tekintetében ki hogyan áll, most nem mennék bele, elnök 
úr, átküldjük a táblázatot, hogy körülbelül az induló bizottsági javaslat szerint meg most 
hogyan áll, nyerne-e vagy vesztene-e. Ott egy számot hadd mondjak el, mi azért tartjuk 
igazságtalannak – nem csak magyar szempontból –, mert eleve csökken a kohéziós boríték, 
tehát maga a Bizottásg már egy 5 százalékkal kisebb kohéziós borítékot tett le az asztalra. A 
ciprusi elnökség ezen még csavart egyet, már közel 8 százalékos csökkentés lenne. A 
legszegényebb országok az induló bizottsági javaslatban a mostani időszakhoz képest 
20 százalékkal kapnának kevesebbet, Magyarország 30 százalékkal. Na, ezzel nem tudunk mi 
egyetérteni, tehát ezt így nem fogjuk tudni elfogadni. Ki kellene egyensúlyozni, ma éjjel lesz 
új javaslat, most már nem ciprusi, hanem most már a Van Rompuy-féle első javaslat.  

Az ESM-mel, illetve Szlovákiával kapcsolatban. Szlovákiánál volt egy belső komoly 
vita, hogy miért kell nekik ennyit, és hogy annyit kell-e befizetni, s a többi, aztán ez a vita 
lezárult, és a szlovákok hozzájárultak ahhoz, hogy majd a megfelelő összeget átutalják. Két 
része van, tehát minden tagállamnak van egy konkrét befizetési kötelezettsége, amit cashben 
át kell utalni, és van egy garanciavállalási rész, amit nem kell befizetni, csak ha szükség van 
rá, akkor garanciák révén ezzel járulnak hozzá. Tehát így jön össze az ESM, és ez 
tulajdonképpen felállt és elindult, azt hiszem, október 1-jén.  

Cameron, brit helyzet. Amit tudunk, az az, hogy Nagy-Britanniának van lehetősége 
arra, mert a lisszaboni szerződés bizonyos rendelkezéseihez, a bel- és igazságügyi 
kérdésekhez van egy opt outja, eldöntheti, hogy ezekhez nem csatlakozik, ezekből kimarad, és 
egyenként kérheti, hogy mégis bizonyos intézkedésekben részt vegyen: európai 
elfogatóparancs és hasonló témákban. Ez folyik egyrészt. Másrészt folyik egy teljes 
kompetencia-felülvizsgálat, hogy a hatáskörök megfelelnek-e, ahogy most vannak – hogy mi 
van uniós szinten, mi az osztott hatáskör, és mi az, ami pedig tagállami, tehát brit hatáskör –, 
hogy ez jó-e úgy, ahogy van. Ezt a gyakorlatot 2014-ig végzik, az összes tárca, egyébként 
minket is állandóan bevonnak, és kérdezik a véleményünket – gondolom, minden tagállamot 
–, és ebből valahova el akarnak jutni. Azért az én személyes véleményem, hogy ha én ki 
akarnék lépni, akkor nem biztos, hogy csinálnék ilyet. Azt gondolom, hogy ez a problémák 
kezelése Nagy-Britanniában, ahol van egy elég euroszkeptikus közvélemény.  
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Most egyébként Cameront nehéz helyzetbe hozta maga az alsóház is, ahol ellenzéki, 
tehát munkáspárti többséggel az euroszkeptikus konzervatívok egy olyan költségvetési, a több 
éves pénzügyi kerettel kapcsolatos induló álláspontot fogalmaztak meg iránymutatásként 
Cameronnak, ami mentén nem fogunk tudni megállapodni. Tehát maga a brit 
kormányálláspont is nagyon alacsony reálösszegen történő befagyasztást írt elő, na most a 
Westminster még ennél egy kicsit kevesebbet szeretne, hát úgy nem lehet megállapodni. 
Tehát nagyon nehéz a brit belpolitikai helyzet. Úgy tudom, hogy a City azért tudja, hogy mit 
kockáztatna Nagy-Britannia. Azért Nagy-Britannia az egységes piacot fontosnak tartja, nem 
óhajtana abból kimaradni, márpedig, ha valaki kilép, akkor olyan nincs, hogy az egységes 
piacban úgy, ahogy van, mindenestül benne maradok. Persze lehet ilyen EGT-típusúvá 
átalakítani az Európai Uniót, de kételyeim vannak, hogy Nagy-Britannia arra törnek. 
Úgyhogy erről ennyit tudok ebben a pillanatban mondani.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár asszony, és köszönjük szépen válaszait. Most 

nem szabnék időt, de akkor ezek a táblázatok, ha mielőbb eljutnának, azért is fontos lenne 
számunkra, hogy ha mi is találkozunk partnerekkel, nagykövetekkel, akkor számszerű 
háttérrel is tudjunk bizonyos álláspontokat képviselni.  

Köszönöm szépen, további szép napot kívánok. (Győri Enikő és munkatársai 
eltávoznak.) 

Az amerikai egyesült államokbeli elnökválasztás eredményeinek értékelése 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, melynek keretében Sztáray Péter helyettes 
államtitkár urat köszöntöm, a térségért felelős helyettes államtitkár urat, és köszönöm szépen, 
hogy elfogadta a meghívásunkat. A téma egyértelműen adott, az amerikai elnökválasztás 
értékelése. Sokféle értékelést láttunk már a sajtóban és egyáltalán az elmúlt napokban-
hetekben, előzetes, közbenső, utólagos értékeléseket, véleményeket. Kérem államtitkár urat, 
foglalja össze, ahogyan önök látják, és utána a szokásos menetrend szerint kérdések, 
vélemények következnek.  

Sztáray Péter biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár (KüM) 
tájékoztatója 

SZTÁRAY PÉTER helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelettel köszöntöm alelnök urakat és a bizottság tagjait, és a lehetőséget, hogy 
erről a témáról beszámoljak. Azt érzékelem, hogy nem túl népszerű a szerepem, így fél egy 
körül az amerikai elnökválasztásokról beszélni, ezért megpróbálom röviden és kicsit 
strukturálva elmondani azt, amit erről gondolok, illetve a Külügyminisztériumot képviselve, 
hogy mi a Külügyminisztérium álláspontja. Röviden a struktúra az lenne, hogy egy rövid 
bevezető arról, hogy mi is lett az eredmény, ami köztudott, de talán érdemes felidézni, a 
másik az, hogy milyen külpolitikai hatásokra számítunk, a harmadik pedig az, hogy a 
magyar–amerikai kapcsolatokban várható-e valami elmozdulás, illetve valamilyen lényeges 
változás az elnökválasztás eredményének következtében. 

Az első pontról tehát röviden: érdekes helyzet alakult ki azáltal, hogy összesen 
3,2 milliós volt a szavazatkülönbség a két jelölt között, ugyanakkor az elektori pontokban 
100 pontos különbség volt. Tehát nagyságrendileg 200 és 300 volt a két jelölt által elektori 
szavazatok száma, ami nagyon jelentős különbség, és jelzi, hogy az amerikai elnökválasztási 
rendszerben, illetve a választójogi törvények alapján van egyfajta aránytalanság, és ez a 
dolgok kimenetelére is hatással van. Ez természetesen nem kérdőjelezi meg az eredményt, 
tehát Obama elnök valóban egyértelmű győzelmet aratott a választásokon. 
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Nagyon érdekesek azok a számok, amelyek arról beszélnek, hogy ki milyen 
támogatást tudott szerezni. Itt látható, hogy az amerikai társadalom mélyrétegeiben vannak 
változások, aminek hatása van arra, hogy a Demokrata, illetve a Republikánus Párt és azok 
jelöltjei a jövőben hogyan tudják majd megszólítani a társadalom többségét. Néhány példa 
erre: Romney a férfiak 52 százalékának, az idősebbek 53 százalékának, a fehér szavazók 
59 százalékának és a vidéki szavazók 59 százalékának a támogatását tudta megszerezni, míg 
Obama elnök a nők körében 55 százalékos többséget élvezett, a fiatalabb korosztály körében 
56 százalékos többséget, a városi szavazóknál 62 százalékos többséget, és ami nagyon 
kifejező ezekből a számokból, az az, hogy az afroamerikai szavazók körében 93 százalékos 
támogatást élvezett, illetve az úgynevezett latino népesség körében is 70 százalék fölötti volt 
ez a támogatás. Ez azt jelenti, hogy egy következő választásra mindkét pártnak végig kell 
gondolnia azt, hogy milyen stratégiával indul neki, és különösen a Republikánus Párt esetében 
tűnik komoly kihívásnak az, hogy a hagyományos támogatói rétegen túl meg tudjon szólítani 
egyéb csoportokat is az amerikai társadalmon belül. 

A kongresszusi választások eredményeként jelentős változás nem következett be, 
megmaradt a szenátusi többsége a demokratáknak, illetve megmaradt a Republikánus Párt 
képviselőházi többsége. Néhány mandátumos különbség van, de lényegében a Demokrata 
Párt csak kismértékben tudta erősíteni a pozícióit.  

A külpolitikai hangsúlyok kapcsán szeretném elmondani, hogy egyelőre nem világos, 
ki lesz a következő külügyminiszter; azt gondolom, ennek jelentős hatása lesz bizonyos 
hangsúlyokra. Most két név van, ami a sajtóban leginkább fut, az egyik Susan Rice, aki az 
Egyesült Államok ENSZ állandó képviselője, a másik pedig John Kerry szenátor, aki szintén 
meghatározó személyiség Washingtonban. A latolgatások folynak, még egy darabig folyni 
fognak, és hát mindkét személy esetében elmondható, hogy vannak kérdőjelek. Ezt most elég 
részletesen taglalják. Susan Rice elég karizmatikus diplomata, aki olykor éles hangon is 
szokott véleményeket megfogalmazni, és ez bizonyos mértékben talán megosztó lehet egy 
kongresszusi meghallgatáson, ha jelöltté válik. Másrészt Kerry szenátornál fölmerül az, hogy 
amennyiben föladja szenátori pozícióját, akkor ki kerülhet a helyére, hogy nem kockáztat-e 
ezzel Obama elnök egy demokrata szenátori helyet. Illetve az is kérdés, hogy az ő külügyi 
bizottsági elnöki pozícióját ki örökölné, és ez milyen hatással lenne az amerikai külpolitikára. 
De azt gondolom, kicsit korai, hogy ebbe jobban belemenjünk, és az is előfordulhat, hogy a 
pozíciók elosztásánál egy harmadik befutó kerül előtérbe.  

A második elnökség minden amerikai elnök esetében egy új fejezetet nyit, kicsit 
nagyobb mozgásteret ad, bár ’14-ben időközi vagy részleges választások lesznek a 
Kongresszusban. Ennek ellenére azzal számolunk, hogy Obama elnöknek valamivel nagyobb 
lesz a mozgástere, és talán a második ciklusokban megszokott örökségépítési ambíciók is 
kicsit megnövekednek, és hát van is elég feladat, ilyen esetekben a külpolitika nagyon sokszor 
előtérbe lép. Ezek között a feladatok között elég arra utalni, hogy van egy erős ázsiai 
hangsúlyeltolódás az amerikai külpolitikában, itt egy amerikai–kínai versengést is látunk. Azt 
gondolom, az elkövetkező éveknek ez egy nagyon fontos kérdése lesz, aminek nagyon sok 
európai leágazása is van. 

A másik természetesen az iraki és az afganisztáni kivonulás kérdése, ahol Obama 
elnök maradandót alkothat abban az esetben, ha sikeres és fenntartható lesz ez a kivonulás. 
Erről a múltkori bizottsági ülésen részleteiben is szót váltottunk.  

Egy harmadik elem természetesen az iráni nukleáris program kérdése, ami az egyik 
legkomolyabb kihívás pillanatnyilag az amerikai külpolitika számára. Nagy kérdés az 
elkövetkező hónapokban, hogy mi fog történni, és mindenki arra számít, hogy valamilyen 
megújult politikát fog az asztalra tenni az új adminisztráció, de egyelőre ennek a részletei nem 
ismertek.  
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Ugyanígy nagy kérdés, hogy a muzulmán világ felé korábban mutatott nyitási politikát 
megerősíti-e Obama elnök a második ciklusában. Tehát a három évvel korábbi kairói beszéd, 
ami nagyon fontos mérföldkő volt, annak a gyakorlati téren való megvalósítása kapcsán lesz-e 
előrelépés vagy nem.  

És hát nem lehet megfeledkezni a palesztin–izraeli konfliktusról, ami szintén 
napjainkban egy nagyon akut kérdéssé kezd válni. Tudjuk, hogy a Palesztin Nemzeti Hatóság 
a közeljövőben készül benyújtani egy határozattervezetet az ENSZ Közgyűlésnek, és ennek a 
kezelése nagyon komoly kérdéseket vet föl mind az európai, mind az amerikai külpolitikában, 
úgyhogy itt sokan azzal számolnak, hogy lesz újabb aktív amerikai fellépés, ami a felek 
közelebb hozását és tárgyalóasztalhoz ültetését fogja ismét szorgalmazni.  

Utaltam rá, hogy a transzatlanti kapcsolatban van egy eltolódás Ázsia felé, de 
alapjaiban véve a transzatlanti kapcsolatban nem várunk változást. Az persze további kérdés, 
hogy a költségvetéssel kapcsolatos problémáknak milyen további következményei lesznek, és 
amennyiben jelentős védelmi költségvetési kurtításokra kerül sor az Egyesült Államokban, 
akkor ennek lehet hatása arra például, hogy milyen mértékű lesz a jövőben az Amerikai 
Egyesült Államok haderejének az európai jelenléte, és ennek nyilván van egy másodlagos 
politikai hatása is a transzatlanti kapcsolatokra.  

A közép-európai térség esetében az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy van egy erős 
bevonási szándék, arra számítunk, hogy ez folytatódni fog. Az amerikai külügyminisztérium 
rendszeresen leül az úgynevezett vilniusi tízek, tehát a NATO-EU-tag közép-európai országok 
különböző szintű képviselőivel, és érdemi megbeszélést folytat ezekkel az országokkal a 
legkülönbözőbb kérdésekről, sokszor egyébként a biztonságpolitikai és energiabiztonsági 
kérdéseket a középpontba állítva. Ezt folytatni kell, és ezen belül van egy visegrádi négyes 
megjelenés is, amit sikerült fölfejlesztenünk az elmúlt pár évben, főként a politikai igazgatók 
szintjén, de a külügyminiszterek szintjén is vannak közös projektek, és amerikai 
viszonylatban mi kisebb-nagyobb rendszerességgel a politikai igazgatókkal közösen 
látogatásokat szoktunk tenni Washingtonba, amikor végigmegyünk az adott időszak 
legfontosabb külpolitikai témáin is. Itt utalnék azért arra megint, hogy a külügyminiszter 
személye ilyen szempontból jelentőséggel bírhat, hogy van-e közép-európai kötődése, van-e 
valamilyen speciális ismeretanyaga a térségünkkel kapcsolatban.  

A harmadik pontban néhány elemet még kiemelnék a magyar–amerikai kapcsolatok 
várható alakulásáról. Mi alapvetően kontinuitásra számítunk, tekintve, hogy nincs úgymond 
kurzusváltás az amerikai elnök személyében, illetve a többség kapcsán. Tehát nem várható 
érdemi elmozdulás, azt gondoljuk, hogy Magyarországgal a jövőben is egy ilyen elég intenzív 
kapcsolat fog fönnállni, aminek nagyon fontos eleme továbbra is a biztonságpolitika. Ez talán 
a legsikeresebb eleme pillanatnyilag ennek a kapcsolatrendszernek, de ugyanígy a gazdasági, 
a kulturális és az egyéb területeken is arra számítunk, hogy megmarad ez az intenzív 
kapcsolat. 

Számítunk arra, hogy a korábban megfogalmazott kritikák gyengülni fognak a 
jövőben. Egyrészt azért, mert egy ilyen kritikus engagement-politikát vállaltunk, tehát 
rendszeresek az ezzel kapcsolatos konzultációk, tájékoztatók, illetve történtek bizonyos 
módosulások az itthoni törvényalkotás munkájában is, és ezeket pozitívan fogadták amerikai 
részről. Legutóbb Martonyi János külügyminiszter tárgyalt hosszabban Hillary Clinton 
külügyminiszterrel, és akkor is ez a fajta hatás volt érezhető. Mi egyébként arra törekszünk, 
hogy a biztonságpolitikai területen talán még szorosabbra tudjuk fonni ezt a kapcsolatot, és 
ennek több megnyilvánulása is lehet, amit a közeljövőben majd egyeztetni kell. 

Az Egyesült Államok részéről továbbra is van egy érdeklődés azzal kapcsolatban, 
hogy Magyarország és a többi közép-európai ország hogyan tud a Nyugat-Balkán, illetve a 
mediterrán térség felé, illetve Kelet-Európa felé pozitív mintákat szolgáltatni. Ebben eddig is 
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részt vettünk, és a jövőben is részt kívánunk venni, úgyhogy azt gondolom, ez is egy pozitív 
elem lehet a jövő tekintetében.  

A sajtóban voltak találgatások, hogy a nagykövet személye változik-e vagy nem. 
Normál esetben nagyjából három év után, illetve egy új adminisztráció hivatalba lépésével 
változik a nagykövet személye, de pillanatnyilag ez a kérdés nem aktuális. Tehát mi ugyanúgy 
továbbra is Eleni Tsakopoulos Kounalakis nagykövettel működünk együtt, és ez kizárólag az 
Egyesült Államok szuverenitása, illetve a későbbiekben természetesen egy jelölt esetén a 
magyar elfogadás kérdése. Úgyhogy azt gondolom, még korai, hogy ezt részleteiben 
tárgyaljuk.  

Végül kongresszusi vonatkozásai is vannak a magyar–amerikai kapcsolatoknak. 
Egyrészt az, hogy a magyar baráti tagozat – vagy caucus – több tagja is távozik, és hát a két 
társelnök, Steven LaTourette és Dennis Kucinich kikerültek a törvényhozásból, ami azt 
jelenti, hogy tisztújítás lesz, és ezt nagy figyelemmel kell kísérnünk, illetve ki kell alakítanunk 
a megfelelő intenzív kapcsolatokat minél hamarabb az új képviselőkkel. Ebből a szempontból 
a washingtoni nagykövetségünknek kiemelkedő szerepe lesz az elkövetkező időszakban. A 
másik, ami még talán fontos, hogy a marylandi republikánus képviselő, Andy Harris pedig 
megújította a mandátumát, úgyhogy vele a jövőben is igyekszünk szoros együttműködésre 
törekedni.  

Összefoglalva tehát: alapvető változásokra nem számítunk – gondolom, ez nem is 
meglepő –, viszont szeretnénk elérni azt, hogy az új felállásban minél hamarabb kialakítsuk az 
intenzív személyes kapcsolatokat, és ezt konkrét policy területeken, konkrét együttműködési 
területeken is kamatoztatni tudjuk.  

Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Nekem lenne két rövid kérdésem. Az 
egyik, hogy elmondta az elektori szavazatok arányát, hogy hogyan alakult. Engem érdekelne 
egy olyan adat is, amit még nem nagyon találok, hogy konkrétan milyen a szavazati arány. 
Tehát ha az egész Egyesült Államokat nézzük, akkor milyen szavazati arány volt a két 
résztvevő között. Illetve azokból az arányokból, amelyek a Kongresszusban nagyjából 
megmaradtak, ez akkor azt is jelenti-e, hogy azokban az államokban és azokban a 
választókerületekben a republikánusok meg tudták tartani a mandátumaikat. Nagyjából ezt 
vonom le az ismeretek, az adatok alapján, amit ismerek.  

A kérdésem részben erre vonatkozna, hogy a választási vereséget követően a 
Republikánus Pártban várhatók-e esetleges változások. Például mi lesz Romney elnökjelölt 
sorsa, jövője, hiszen elsősorban az volt a jelzés, hogy ő visszavonul a politikai közélettől.  

Van-e további kérdés? (Jelzésre.) Horváth János képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Képviselő Urak! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy aspektusra szeretném felhívni a figyelmet, nevezetesen a 
parlamenti diplomácia lehetőségének a további mérlegelésére és intenzifikálására. A kérdés 
nem egyszerű. Magyarország részéről igen, van egy megfelelő, egy, a témát elég jól látó 
apparátusunk, vagyunk néhányan, akik ezt tesszük, az intézmény, az Interparlamentáris 
Unióval a kapcsolat sántikál, mert az Egyesült Államok nem tagja ennek a világszervezetnek. 
Most már évek óta vannak törekvések, hogy ez megjavuljon, visszatérjen, ennek részesei 
vagyunk mi is.  

Ezen túl arra gondolok, hogy keressük meg a hivatalos külügyi apparátuson keresztül 
és más úton azokat az eszközöket, melyek vannak, de úgy látszik, hogy még sincsenek, mert 
nem használjuk. Gondolok itt érdekképviseletekre, Magyarországon egészen látható az 
American-Hungarian Chamber of Commerce, az AmCham. Ez egy érdekes társaság, és nem 
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is jelentéktelen, de még jelentősebb lehetne, és gondolom, a Külügyminisztériumunk – itthon, 
ez a mi dolgunk – megkeresné azokat a más intézményeket akár az apparátus, mint például a 
kaposvári kereskedelmi kamara és az albuquerque-i – New Mexikó – kamara, vagy egyetemi 
egyesülések, az agráregyetemek, és mondhatnánk számos ilyen csoportosulást. Ezek amerikai 
természetű érintkezések, az amerikaiak ilyesmire fogékonyak, nem csupán hivatalos 
kormányzati csatornákon, hanem sokféle másra is.  

Aztán másféle dolgokat csinálunk – egyetemek, diákok, meg ez meg az –, mégis, 
mivel ez elég jól megy, azt gondolom, ez egyfajta sikerszféra, tehát a társadalmi-gazdasági és 
egyéb intézményekkel való kapcsolatkeresés, és ezeknek a művelése anélkül, hogy azonnal 
valaki igényelné a választ arra, hogy ez hova vezet. Az amerikai társadalom olyan, hogy 
ilyenek révén jelentős a feedback, jelentős visszatáplálás van a politikára a társadalomból. 
Sokkal jelentősebb, összehasonlíthatatlan a magyarral. Nálunk is van, de hát ezt nem tartjuk 
olyannak.  

Nos, erre szeretném felhívni a figyelmünket, a külügyi bizottság figyelmét is, és 
különösen a Külügyminisztériumét.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gyöngyösi alelnök úr, majd Kovács alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr, 

és köszönjük államtitkár úrnak a tájékoztatást. Megmondom őszintén – mint valószínűleg 
mindenki –, nagy érdeklődéssel követtem az amerikai elnökválasztásnak nem csak a 
szavazását, hanem az egész folyamatát, és talán nem titok, hogy nem kis megkönnyebbüléssel 
fogadtam Obama elnök újrázását. Ezt két szempontból is fontosnak tartom, bár sokan, köztük 
néha magam is néha hajlamos vagyok azt gondolni, hogy teljesen mindegy, ki az elnök 
Amerikában, nüánsznyi különbségek jelentkeznek. Különösen a bennünket, kívülállókat 
érintő kérdésekben az amerikai elnök személye ezt nem befolyásol túlságosan nagy 
mértékben, és a kormányzat kommunikációból is ez derült ki, olyan hatalmas változásra a 
magyar–amerikai kapcsolatok terén nem számíthatunk. Én mégis úgy gondolom, hogy most 
jelenleg egy olyan válságos időszakban van a világ vagy ez a globális világrend, hogy még 
ezek a nüánsznyi különbségek is fölnagyulnak hirtelen egy ilyen amerikai elnökválasztási 
küzdelem kapcsán.  

A megfontolásomnak vagy véleményemnek van egy gazdaságpolitikai vonatkozása is. 
Nyilván a gazdaságpolitikai programjában nagyon eltért a két jelölt hozzáállása. Nekem a 
republikánus elnökjelöltnél néha olyan érzésem volt, mintha nem vette volna észre, hogy az a 
fajta neoliberális gazdaságfilozófia, ami Amerikát naggyá tette a XX. században, igazából 
valahol, hát nem azt mondom, hogy csődbe is vitte. Azért a világválság megmutatta, hogy 
azért nagyon erőteljes korrekcióra szorul ez a fajta gazdasági világkép, amit Amerika 
képviselt korábban, amit most Romney szinte változatlan formában vissza akart hozni. A 
kampányában ezt eléggé meggyőzően is képviselte – tehát azért nekem a gazdaságpolitikai 
vitájukban olykor meggyőzőbbnek tűnt Romney, nyilván ehhez a háttere is kellett –, 
ugyanakkor az a fajta állami szerepvállalás, amire a magyar kormány is sok hangsúlyt fektet, 
és ami szerintem éppen, hogy ennek a 2008-as válságnak a tanulsága, hogy igenis az államnak 
nagyon komoly szerepet kell vállalnia. Most a mértékéről lehet vita, hogy milyen területen 
kell az államnak beavatkoznia, de állami szerepvállalás nélkül nem képzelhető el társadalmi 
kataklizmák nélküli társadalom vagy nemzet.  

Ebben is közelebb állt hozzám vagy hozzánk az Obama-program, meg a 
külpolitikájában is, amelyet, tudjuk, elég szűkre szabnak a különböző lobbik. Mégis úgy 
látom, hogy abban a nagyon-nagyon szűkre szabott mozgástérben Obama azért jobban 
evickél, mint Romney. Ez az elnökjelölti viták folyamán is kijött, én kicsit féltem attól, hogy 
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Romney-val előjön egy ilyen hatalmas, világméretű csörte a világban,ami igazából senkinek 
nem kedvez, szerintem az amerikaiaknak a legkevésbé. Tehát ilyen szempontból nagyon 
örülök ennek az eredménynek, még hogyha ez az öröm relatív és nem abszolút értelemben 
veendő.  

Ami pedig a kérdéseimet illeti, lenne egy, ami elnök úr kérdésének a továbbfejtése. 
Talán még nem volt olyan amerikai elnökválasztás, amelyben ezt a duális rendszert – bár 
nyilván vannak más jelöltek, de csak úgy a díszlet kedvéért –, tehát ezt a demokrata kontra 
republikánus rendszert, ezt a Tea Party mozgalom kicsit úgy megbolygatta. Ez csak az én 
szubjektív érzésem, hogy azért ez a republikánus elnökjelölti procedúra, ami megelőzte az 
amerikai elnökválasztást, pont talán emiatt roppant hosszúra nyúlt a republikánus oldalon. 
Tehát itt Michele Bachman, talán még Sarah Palin is az elején benne volt a pikszisben, meg 
Perry, Santorum, nagyon sok név futott republikánus Tea Partys oldalon, és ez nagyon 
hosszúra nyúlt, ez szerintem nagyon sok emberben följött az a kérdés, hogy a Republikánus 
Párt ilyen formában milyen irányt vesz a jövőt tekintve.  

A kérdésem arra irányul, hogy ez a Tea Party mozgalom ennek az elnökválasztásnak a 
hatására csillapszik-e és leül, vagy ennek valamilyenfajta újjáéledése várható-e. Továbbá 
várható-e az – és nagyon érdekes volt, hogy talán most először a kampányban beszéltek arról, 
hogy szinte már nevetséges az, hogy az Egyesült Államokban, ami sokak szemében a 
demokrácia megtestesítője, egy elnökválasztás úgy zajlik, hogy több milliárd dolláros 
kampánypénzeket eltapsikolnak a jelöltek. Tehát ez már olyannyira kínos volt, hogy Obama a 
választások előtt egy-két nappal mondta is, hogy azért ő a következő ciklusban erről szeretné 
valamiféle társadalmi vitát nyitni, hogy jó-e ez, hogy némi túlzással azon múlik egy 
elnökválasztás, hogy ki mennyi pénzt költ rá. Ez úgy följött, és csak kérdezni szeretném, és 
nem is tudom, hogy erre van-e válasz, mert ezt nyilván majd a jövő meghozza, de én valahogy 
úgy éreztem, hogy ezt a társadalom is megkívánja, meg mintha erre Obama is nyitott lenne, 
hogy az amerikai rendszert elvigye egy nyitottabb rendszer felé. 

Ami pedig bennünket érint, lenne még egy kérdésem, illetve kérésem, hogy a külügyi 
bizottság, amióta az új parlament fölállt 2010-ben, többször nekifutott amerikai utaknak, és 
mindannyiszor visszapattantunk vagy éppen azért, mert Magyarországot éppen az 
alkotmányalkotási procedúra miatt, akár a médiaügyek miatt – vagy teljesen mindegy, valami 
miatt – támadták, és ezért nem lett volna ildomos odamenni egy pofonért, kicsit egyszerűbben 
fogalmazva. Máskor pedig már az amerikai kampány nem tette ezt lehetővé. Azt szeretném 
kérdezni, hogy erre a következő két évben vagy most, amikor kicsit nyugalmasabb időszak 
előtt állunk, van-e lehetőség, illetve a Külügyminisztérium felől erre megvan-e a 
támogatottság, hogy akár október 23-a kapcsán, akár március 15-e kapcsán – vagy akár ettől 
teljesen függetlenül – a külügyi bizottság kilátogathasson Washingtonba, illetve az emigráció 
támogatására vagy meglátogatására.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy megjegyzésem lenne az utolsó felvetésével 

kapcsolatban. Részben a magunk részéről való szervezés volt gond, másrészt pont a választási 
időszakokban nem tudtunk szervezni, tehát igazából itt talán a Külügyminisztériumnak a 
legkisebb a felelőssége, viszont szokás szerint nagyon sokat tudnak segíteni adott esetben a 
szervezésben. Tehát részben itthoni probléma egy-egy hosszabb út megszervezése.  

Kovács alelnök úrnak adom meg a szót.  
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, és köszönet a 

rendkívül korrekt, tárgyilagos értékelésért. Teljesen egyetértek abban, már csak az 
újraválasztás miatt is, hogy itt valamiféle nagy változás eleve nem volt várható és kizárt. 
Akkor sem lett volna drámai, ha Romney győz, de azért akkor néhány kellemetlen változást 
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átélhettünk volna. Nem elsősorban a magyar–amerikai, hanem az Egyesült Államok és a világ 
viszonyában, kapcsolatában. 

Egyetlenegy dologra szeretnék konkrétan reagálni. Ez az Ázsia felé fordulás most már 
évek óta, még a Bush-adminisztráció idejében elkezdődött. Ez egyébként érthető és indokolt 
félelem Európában, főleg Közép-Európában, hogy az Egyesült Államok elfordul, nem érdekli 
többé Közép-Európa, Ázsia felé nyit. Én hivatalból tagja voltam a brüsszeli éveim alatt a 
Transzatlanti Gazdasági Tanácsnak, ebben hat európai uniós biztos és hat amerikai 
kormánytag vett részt, gazdasági portfóliók tulajdonosai. Ennek van egy kormányzati ága, ez 
volt az amerikai kormány és az Európai Bizottság, van egy parlamenti ága az amerikai 
Kongresszus és az Európai Parlament között, és van egy civil szervezeti dimenziója is, és 
mindhárom nagyon jól működött. Én belülről átélve rendszeres, évi két találkozót és 
véleménycserét, azt tapasztaltam, hogy sokkal bensőségesebb az Európai Unió, tehát Európa 
és az Egyesült Államok kapcsolata, mint azt esetleg kívülről látni lehet.  

Tehát számtalan olyan egyeztetésen vettem részt, amikor a Kínához való viszony és 
ennek kapcsán Ázsiához való viszony volt a téma, és nem érzem indokoltnak ezt az 
aggodalmat. Bizonyos aggodalom mindig indokolt persze, de nem látom egyáltalán annak a 
veszélyét, hogy az Egyesült Államok kevésbé figyel Európára. Annyiban igen, hogy Európa 
szövetségese, és nem – minimum, óvatosan fogalmazva – versenytársa az Egyesült 
Államoknak. Gazdaságilag igen, de hát politikailag nem, tehát ezt nem látom igazán komoly 
veszélynek.  

 
ELNÖK: Németh képviselő úr! 
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Én is köszönöm az előadást helyettes államtitkár úrnak. 

Nekem egy rövid kérdésem lenne, vagy nem is tudom, inkább véleményem. Itt elhangzott a 
beszámolóban, hogy Obama elnök már törekedett a muszlimokkal való kapcsolatok 
közelítésében. Tett célzást államtitkár úr a kairói beszédre, illetve a palesztinkérdésre is, csak 
egy mondattal. Ami valóban azért érdekes, mert nemsokára az ENSZ szavazni fog erről a 
kérdésről, és hangosan elgondolkodva azért valóban talán jót tenne Obama elnöknek és az 
Egyesült Államok megítélésének is, ha végre ettől a merev elutasító állásponttól kicsit eltérne. 
Főleg azért, mert már az Európai Unió sem egységes, tehát maga Európa sem egységes ebben 
a kérdésben, olvashattunk beszámolókat, hogy már van, aki támogatja, igennel fog szavazni, 
van, aki mondjuk csak tartózkodik, és van, aki marad a nemleges állásponton a palesztin 
kérdéssel kapcsolatban.  

Ugye eddig mindig visszapattant a BT-ben az amerikai vétó miatt a palesztin kérdés, 
de lát-e államtitkár úr – mondjuk én nem látok, de hátha államtitkár úr lát – ebben a kérdésben 
egy kis közelítést vagy hogy ezt a merev álláspontot valami feloldaná, tehát tényleg 
valamiképpen közelítenének a dolgok, vagy esetleg mondjuk támogatná. Ez mondjuk biztosan 
nem lesz, mert érdekellentétek mutatkoznak az izraeli kapcsolatokkal, de valóban, ha 
belegondolnának stratégiailag, hogy tényleg, ha közvetítenének, ha úgy állnának hozzá ehhez 
a kérdéshez, akkor az egész arab világ vagy muszlim világ szemében szimpatikusabbá válna 
az Egyesült Államok, ha végre felhagyná ezt a merev álláspontját.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 

Reflexiók 

SZTÁRAY PÉTER helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Még helyettes államtitkár vagyok, nem államtitkár, de köszönöm, hogy mindenki így szólít, 
de ez talán nem tartozik a kérdés lényegéhez. 
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Köszönöm a kérdéseket, és valóban érdekes, országos szinten 26 tagállamban nyert 
Obama és 24-ben Romney, ami szintén érdekes szám, hogy ez a kettő ilyen közel van. 
Viszont az elektoroknál, ahogy mondtam, ott több mint 100 a különbség, tehát 206 és 332 az 
elektori szám, ami nagyon jelentős, hiszen több mint egyharmados különbség. Úgyhogy azt 
gondolom, ahogy mondtam is, hogy nincs igazából kérdőjel Obama győzelmével 
kapcsolatban.  

Azt gondolom, a Republikánus Pártnak el kell gondolkodnia – nyilván nem szólunk 
bele az ő belügyeikbe, de mondjuk politológiai szempontból úgy tűnik –, hogy felül kell 
vizsgálniuk azt a fajta politikájukat, hogy hogyan szólítják meg az amerikai társadalmat. Ez 
kapcsolódik Gyöngyösi alelnök úr kérdéséhez is, hogy a kampány során a republikánusoknak 
tulajdonképpen az volt a paradoxona, hogy az előválasztásoknál egy olyan személyiséget 
kellett behozni, aki a szélsőségesebb elemeket – vagy inkább a politikai paletta radikálisabb 
vonulatát – is integrálni tudja a Republikánus Párton belül. Ezért Romney válhatott 
elnökjelöltté. Ez viszont országos szinten már inkább hátrány volt, hiszen az általa 
megfogalmazott bizonyos politikai pozíciók az összamerikai, az Egyesült Államok szintjén 
már gyengítették az esélyeit. És pontosan ez a kulcskérdés, hogy ezen hogyan tudnak 
változtatni a következő, a ’16-os választásra, hogy egy olyan jelölt nyerhesse meg az 
előválasztásokat a Republikánus Párton belül, aki utána ki tud nyúlni a széles tömegekhez, a 
kisebbségekhez, a szegény sorban élőkhöz, s a többi. Tehát ez a nagy kérdés. Amúgy az a hír 
járja, hogy Romney-nak ezzel befejeződött a politikai pályafutása, de ez persze nem jelenti 
azt, hogy nem fogunk hallani róla, hiszen az Egyesült Államokban az egy nagyon jellemző 
életút, hogy akár egy nem győztes elnökjelölt is, utána nemzetközi szinten is akár gazdasági, 
akár politikai területen hallat magáról. 

A másik ügy, amit Horváth János képviselő úr vetett fel, ez a parlamenti diplomácia, 
és szintén összefügg esetleg a külügyi bizottság egy jövőbeli látogatásával. Szerintem ez egy 
nagyon fontos terület. Nyilván a Külügyminisztériumnak korlátozott eszközei vannak arra, 
hogy például ilyen parlamentközi kapcsolatokban föllépjen, de azért van szerepünk annyiban, 
hogy mindenképpen szorgalmaznánk azt, hogy például az itteni képviselőcsoportok, illetve a 
magyar caucus között fejlődjenek a kapcsolatok, és ez látogatások formájában is 
megvalósuljon. Nagyon nagy szükség van arra, hogy az amerikai Kongresszuson belül mind a 
két házban emeljük az informáltsági szintet. Ez lépten-nyomon kiderül, amikor mi is 
kapcsolatba lépünk akár stafferekkel, akár szenátorokkal vagy képviselőkkel, hogy sok 
esetben nagyon sok a téves információ, illetve az olyan információ, ami nem felel meg 
mindenben a valóságnak. Ezért ez a fajta aktív informáló tevékenység, kapcsolatépítés 
mindenképpen segítheti a kétoldalú kapcsolatokat is.  

Az, hogy az IPU-ban nincsenek benne, talán sajnálatos is. Azt gondolom, ebben a 
magyar országgyűlési képviselőknek is lehet pozitív szerepe, hogyha megpróbálják e téren 
szorgalmazni az amerikai partnerek felé a változást. A kamarák valóban kiemelkedő szerepet 
játszanak. Most legutóbb az elnökválasztás éjszakájának a rendezvényét biztosította az 
AmCham, és ezzel elég nagy láthatóságot biztosított saját maga számára. Nagyon fontos 
munkát végeznek, és hát a kétoldalú kapcsolatok gazdasági részében ők a meghatározók. 
Minden olyan kezdeményezést felkarolunk a Külügyminisztérium részéről is, ami ezeket a 
kétoldalú, nem állam és állam közti, hanem egyéb, emberek, szervezetek, NGO-k, kamarák 
közti kapcsolatokat elősegíti, és ebben számítunk a magyar országgyűlési képviselők 
támogatására is. 

Gyöngyösi alelnök úr mondta, hogy ő megkönnyebbült az eredmény hallatán. Nyilván 
mi a Külügyminisztérium részéről ezt ilyen értelemben nem kommentáljuk, azt gondoljuk, 
hogy szabad versengésben született egy korrekt eredmény, utólag pedig történelmietlennek 
tartanám, hogy értékeljem, mi lett volna, ha Romney nyer, bár a programelemek között 
valóban markáns különbségek voltak. Mi azért azt is hangsúlyozzuk, hogy nem lehet 
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közvetlen megfeleléseket keresni a hazai pártcsaládok, pártrendszer és a kinti pártrendszer 
között. Részletpolitikákban rendkívül jelentős eltérések vannak, és nem mindig baloldali-
jobboldali megfeleléseket találunk, úgyhogy emiatt is óvatosan kell bánni ezzel az 
értékeléssel. De így, utólag nézve már – azt hiszem – nincs is szükség arra, hogy mi 
hivatalosan mondjuk bíráljuk vagy akár értékeljük a Romney-féle politikai elemeket.  

A Tea Party valóban érdekes, mert ők azért, úgy néz ki, veszítettek a 
támogatottságukból és elsősorban demokrata részről tudtak győzelmeket elérni a jelöltjeikkel 
szemben. Lehet, hogy ez középtávon hatással lesz a Republikánus Pártra, és pont az az előző 
paradoxon, amit említettem, ebből a szempontból lehet, hogy könnyíteni fogja a Republikánus 
Párt helyzetét ’16-ban. De azért kicsit korai erről még ilyen részleteiben előrejelzésekbe 
bocsátkozni.  

A kampánypénzek kérdése: valóban magyar vagy közép-európai szemmel horribilis 
mértéket ölt az a pénz, amit egy-egy jelölt fel tud hajtani. Ennek mélyen gyökerező háttere 
van az amerikai demokráciafejlődésben, illetve az amerikai szabad kapitalista fejlődésben, és 
azt gondolom, nem lesz könnyű dolga annak, aki ezt meg akarja változtatni, mert most is 
látszott, hogy Obama elnök sikeres pénzfelhajtó kampánya hozzájárult azért a 
végeredményhez is. Ilyen értelemben mindkét párt igazából érdekelt abban, hogy a 
kampánypénzek jelentősek maradjanak, még akkor is, ha szociális vagy politikai szempontból 
a kampány vége felé kedvező volt esetleg erről úgy nyilatkozni, hogy valamilyen változásra 
van szükség, mert ez már túllépi azt a határt, ami egy demokráciában adott esetben indokolt. 
Tehát szerintem van egy ilyen kettősség itt is, hogy a kampányban nyilván jól hangzik egy 
ilyen kijelentés, viszont amikor elindul a kampány, illetve folytatják a kampányt a jelöltek, 
akkor ez tulajdonképpen az, ami egy jelöltet életképessé tesz, és hát Amerikában ez egy 
nagyon erős hagyomány.  

Az amerikai utak elősegítése: mi külügyi részről készek vagyunk közreműködni, ez 
nyilván attól függ, hogy van-e fogadókészség, és hogy milyen témákról lehet megállapodni, 
amelyeket tárgyalna a bizottság. Erről igazából nem nagyon tudok többet mondani, de értem a 
felvetést. 

Kovács László alelnök úr utalt szintén arra, hogy Romney megválasztása esetleg 
kellemetlen következményekkel járna. Erre vonatkozóan ugyanazt az értékelést, illetve a 
neutrális megközelítést szeretném alkalmazni, mert nem tudom, hogy így lett volna-e.  

Viszont az Ázsia felé fordulás tényleg nagyon erős és nagyon jelentős kérdés, és meg 
fogja határozni az elkövetkező időszakot középtávon is. Semmiképpen sem arról beszélünk 
hogy az Egyesült Államok elfordulna Európától. Nyilván nem fogják felbontani a 
washingtoni szerződést, és nyilván nem fog törést okozni a kapcsolatokban az, hogy vannak 
bizonyos hangsúlyeltolódások, ez egyértelmű. Az Egyesült Államok és Európa, az Európai 
Unió és a szélesebb Európa is, nagyon is egymásra hagyatkozik számtalan kérdésben, 
gazdasági, biztonságpolitikai és egyéb ügyekben is, kulturálisan is nagyon közel állunk. Azt 
gondolom, emiatt ez a kapcsolat nem fog megtörténi. De közben azért láthatók eléggé 
mélyreható változások, és ezek egy része retorikai szinten jelenik meg, amikor Pivot to 
Asiáról, Ázsia felé fordulásról beszélnek. Sokan nem is szeretik a hivatalos Amerika részéről 
ezt a szóhasználatot, mert túl erősnek tartják, de van egy látható retorikai módosulás ilyen 
téren, és hát bizonyos objektív kritériumok alapján is láthatjuk ezt, például a költségvetési 
pénzek elosztásában, illetve az amerikai haderő állomásoztatási politikájában. Azt gondolom, 
ez viszont már egy elég jó mérőszám, mutató arra vonatkozóan, hogy van-e elmozdulás vagy 
nincs.  

Mindenki azt mondja, hogy a XXI. század Ázsia évszázada lesz, én azt gondolom, ez 
elkezdődött, és ennek megvannak ezek a reális gyakorlati megnyilvánulásai is. De nem 
kérdőjelezzük meg ezt az európai–amerikai szoros együttműködést, csak fölmerül, hogy ha 
például megszűnik az amerikai jelenlét Európában, vagy olyan mértékben csökken, ami már 
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nem teszi hitelessé az amerikai kiállást adott esetben az 5. cikk mellett, akkor ennek nagyon 
komoly politikai hatásai is lehetnek. De talán korai ilyen szintig elvinni ezt a gondolkodást, 
főleg hivatalos oldalon. 

Németh Zsolt képviselő úr részéről fölmerült a palesztin szavazás és az amerikai 
hozzáállás. Szerintem ez az egyik legkomolyabb kihívás lesz az elkövetkező hónapokban az 
Obama-adminisztráció és az új Obama-adminisztráció előtt. Az időzítésnek óriási szerepe 
van, ugye január 22-én lesznek Izraelben választások, aminek nagyon komoly befolyása van 
erre a kérdésre, viszont a palesztinok kicsit elébe mentek ennek, és úgy néz ki, hogy a 
közeljövőben be fogják nyújtani az ENSZ Közgyűlésének a határozattervezetüket. Mi már 
láttuk ezt a határozattervezetet, és ez nagyon sok kérdéssel foglalkozik, nagyon komplex 
szöveg. Jelenleg is tanulmányozzuk, és a többi ország is így van ezzel.  

Az Egyesült Államok részéről elhangzott korábban olyan álláspont hivatalosan is, 
hogy jó lenne egy kis halasztást bevinni ebbe a folyamatba még, pontosan azért, mert nagyon 
komplex helyzetről van szó, választások lesznek Izraelben, s a többi, és emiatt át kellene 
gondolni, hogy akkor mikor aktuális egy ilyen. Hiszen mindenki azt szeretné végső soron, 
hogy ne egyoldalú akciók történjenek – akármelyik oldalról egyébként –, hanem a két fél 
tárgyalóasztalhoz ülve próbáljon előrelépni, ugyanis e nélkül nem várható megoldás, nincs 
béke az olajfák alatt, ha a két fél nem tud leülni, és valóban megállapodásra jutni akár 
részkérdésekről, akár az átfogó stratégiai ügyről. Nem mondom, hogy ez holnap reálisan 
megtörténik, de hogy errefelé kellene vinni az ügyeket, az azért elég általános konszenzust 
élvez. 

Az amerikai oldallal szemben most van egy nagy várakozás, tehát hogy lesz-e 
valamilyen új átfogó békejavaslat az Egyesült Államok részéről, és ha igen, akkor ezt mikor 
terjesztik elő, és mekkora politikai tőkét fog egy esetleges ilyen javaslatba az új Obama-
adminisztráció beletenni. Ez szerintem a főkérdés, és ilyen szempontból talán bíztató az, hogy 
egy második ciklus, ahogy mondtam, egy picivel nagyobb szabadságot ad egy amerikai elnök 
és egy amerikai adminisztráció számára. Tehát mi is várakozással tekintünk az elé, hogy az 
Egyesült Államok – amely nélkül szintén nem várható, hogy valamilyen hosszú távú 
megoldás szülessen – ebbe valódi politikai tőkét fog-e beletenni.  

Ennyit tudok erről mondani, és köszönöm szépen a figyelmet és a kérdéseket.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, ezzel ezt a napirendi pontunkat is lezárom. 

Engedje meg, államtitkár úr, hogy még egyszer azt mondjam, hogy államtitkár, mert bár 
helyettes államtitkár, de a megszólításban szerintem teljesen kijár, és a jegyzőkönyvben úgyis 
a helyettes államtitkár fog majd szerepelni. Ezzel ezt a napirendi pontunkat lezárom, és 
természetesen fontos kérdés az, hogy azokat a programpontokat, illetve azt a válságkezelést, 
amelyet már a hivatalba lépésének, illetve a köszönő nagygyűlésének az első percében 
elmondott, hogyan fogja megvalósítani. Hiszen ott kifejezte, hogy nyitott szeretne lenni a 
republikánus programpontok, illetve a republikánusok felé, és az lesz az első lépései között, 
hogy leül velük, és egyeztet arról, hogy a Kongresszusban például hogyan fogják tudni a 
különböző ügyeket megoldani, illetve hogyan tudnak a válságra megoldást találni. Ez ott, az 
első percekben többnek tűnt mint egyszerű gesztuskijelentésnek, tehát itt igazából maga az 
elnök is megfogalmazta azt, hogy a republikánusok nélkül a különböző gazdasági ügyekben 
válságot kezelni nehéz lesz. (Sztáray Péter: Elnök úr!) 

Parancsoljon! 
 
SZTÁRAY PÉTER helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Elnézést kérek, csak 

a forma kedvéért, elfelejtettem bemutatni Horváth Dávid Elek kollégámat, aki szakértőként 
segített közben, és mivel az asztalnál ül, azt gondolom, így illik.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ha megengedi, egy rövid bejelentésem 
lenne az egyebek között a bizottság számára.  

Egyebek 

A jövő héten, 22-én lesz egy egész napos NATO-konferencia a Parlamentben, ez az 
éves rendes konferenciánk, amelynek a programtervezetét megkapták képviselőtársaim. 
Kérem, hogy vegyenek részt minél többen ezen a komoly, egyrészt Magyarország részéről is 
lesz előadó. Most nem az első témakört mondanám, hanem a bevezető előadások során 
miniszterek, házelnök úr, Ashton asszony, a NATO főtitkárhelyettes lesz jelen az ülésen, 
illetve, ha megnézik a napirendi pontokat, illetve a programtervezetet, úgy gondolom, ez egy 
jó konferenciának ígérkezik. Kérem, hogy minél többen vegyenek részt ezen. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az egyebek között van-e még más. (Nincs jelzés.) 
amennyiben nincs, Köszönöm szépen a jelenlétet, a bizottsági ülésünket bezárom. 
Találkozunk jövő héten, kedden, ahol a görög válságról ész az energiapolitikáról 
beszélgetünk. 

Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és további szép napot kívánok.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 19 perc)  

 

Balla Mihály   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


