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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 20 perc) 

Elnöki megnyitó; a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Az idővel való takarékoskodás okán kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét.  

A helyettesítésekkel - Vejkey képviselő úr helyettesíti Kalmár képviselő urat és Csóti 
képviselő urat helyettesíti Törő képviselő úr -, megállapítom, hogy a bizottságunk bőven 
határozatképes. 

Kérdezem, hogy az írásban előre jelzett napirendi pontokhoz kiegészítenivaló van-e. 
(Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, nekem annyi javaslatom lenne, előfordulhat, hogy 
napirendi pontot fogunk cserélni, bár még nem látom a visszajelzést. De ez a két napirendi 
pontunk lesz. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a két napirendi pontot. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról 
szóló szerződés kihirdetéséről szóló T/10220. számú törvényjavaslat (Általános 
vita)  

1. napirendi pontunk lenne a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, 
koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről szóló T/10220. számú 
törvényjavaslat általános vitája. Ehhez a napirendi pontunkhoz… (A meghívottak 
megérkeznek az ülésre.) …Győri Enikő európai ügyekért felelős államtitkár asszonyt és 
munkatársait köszöntöm a teremben. 

Államtitkár asszony, kérem, hogy szóban egészítse ki a napirendi pontot. Ezt követően 
a képviselőtársaim kérdéseket tehetnek fel, és véleményt fogalmazhatnak meg.  

Parancsoljon, államtitkár asszony!  

Győri Enik ő kiegészítése  

GYŐRI ENIKŐ EU-ügyekért felelős külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm 
szépen. Elnézést a pár perces késésért… 

 
ELNÖK: Nem, pontosak voltak, rendben vagyunk! 
 
GYŐRI ENIKŐ EU-ügyekért felelős külügyminisztériumi államtitkár: Az Európai 

ügyek bizottságából jövök, ahol ugyanezt a napirendet ismertettem, és ők is az általános vitára 
való alkalmasságról döntöttek. 

 
ELNÖK: Rendben vagyunk, államtitkár asszony. 
 
GYŐRI ENIKŐ EU-ügyekért felelős külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm 

szépen a meghívást. Egy olyan nemzetközi szerződésről van most szó, amely az Európai 
Unióban a gazdasági és pénzügyi válság kezeléséhez nyújt egy hasznos segítséget.  

Nem a közösségi jog területén vagyunk most, ez egy nemzetközi szerződés, hiszen a 
27-ből csak 25 ország döntött úgy, hogy ezt mint válságkezelési megoldást alkalmazni 
kívánja. Illeszkedik abba a sorba ugyanakkor, amivel az Európai Unió próbálja a 2008-ban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válságot kezelni. 

Az nem kérdés, hogy Magyarországnak is az az érdeke, hogy az euróövezeti válság 
véget érjen, a stabilitáshoz márpedig ez egy szükséges eszköz, egyrészt megerősíti a 
gazdasági és pénzügyi unió gazdasági pillérét, ami eddig tulajdonképpen sokkal gyengébb 
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volt, mint maga a pénzügyi pillér, szigorítja a költségvetési fegyelmet, erősíti a 
gazdaságpolitikai koordinációt, és igyekszik javítani az euróövezet kormányzásán.  

Az Országgyűlést végig igyekeztünk bevonni ebbe a folyamatba. A 2011 decemberi 
csúcs előtt a miniszterelnök úr a konzultációs ülésen elmondta, amit akkor tudhattunk arról, 
hogy körülbelül mi fog történni a csúcson. A csúcson a miniszterelnök szintén azt 
hangoztatta, hogy ő addig semmiféle kötelezettséget nem tud vállalni, amíg nincs az 
Országgyűlés véleményének a birtokában. Ugye itt volt is némi félreértés a sajtóban, hogy 
akkor Magyarország aláírók között lesz-e vagy sem, de végül is a miniszterelnökhöz 
hasonlóan nagyon sok ország nyilatkozott úgy, hogy egyértelmű kötelezettséget csak akkor 
fog tudni vállalni, ha a parlamentje erre felhatalmazta. A csúcs utáni plenáris vitában ugyanezt 
a miniszterelnök megerősítette, és ennek megfelelően januárban, amikor folyt a szerződés 
szövegezése (Németh Zsolt megérkezik az ülésre.), mi erről az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságát folyamatosan tájékoztattuk, és a január végi Európai Tanács előtt újra a 
miniszterelnök a konzultációs ülésen kapott egy jóváhagyást a mandátumához, magyarul azt a 
szöveget, amit a miniszterelnöki főtanácsadók kitárgyaltak, és amelyről az Országgyűlés 
folyamatosan kapott tájékoztatást, azt akkor az Országgyűlés frakciói tudomásul vették. 

De a forte - a januári európai csúcson még csak egy politikai tudomásulvétel történt 
(Dr. Nagy Andor megérkezik az ülésre.) -, hogy az Országgyűlés február 22-én egy 
országgyűlési határozatban adott felhatalmazást arra, hogy a miniszterelnök aztán a márciusi 
csúcson aláírja ezt a szerződést. Azóta 12 ország már letétbe is helyzete a ratifikációs 
okmányt, és a szerződés életbe is lépett.  

Ami magyar szempontból a legfontosabb, hogy ez a szerződés csak az eurózóna-
országokra támaszt igen szigorú kötelezettségeket, és ránk ezek majd csak akkor 
vonatkoznak, ha majd egyszer az eurózóna tagjai leszünk. 

Melyek ezek a szigorú feltételek? A költségvetési kérdéseket illetően új számok 
annyiban nincsenek benne, hogy ez a szerződés csak megerősíti a maastrichti szerződésnek az 
államháztartási hiányra vonatkozó 3 százalékos, illetve az államadósságra vonatkozó 
60 százalékos kritériumát, de azt is leszögezi, hogy a strukturális hiányra egy szigorú, a GDP 
0,5 százalékának megfelelő cél legyen irányadó (Dr. Nagy Gábor Tamás megérkezik az 
ülésre.), illetve azok az országok, ahol az államadósság 60 százalék alatt van, ott egy kicsit 
enyhébb a feltétel, tehát azoknak az országoknak 1 százalékos strukturális hiányuk lehet.  

Ha valahol a hiánnyal probléma van, akkor ott a tagállamoknak intézkedéscsomagot 
kell kidolgozniuk, amit akkor kell automatikusan alkalmazni, ha a tagállam a deficitcél 
közelítésének útjáról letér. A költségvetési szabályokat pedig alkotmányban kell lefektetni a 
szerződés alapján. 

Ha a 3 százalékos hiányt egy ország túllépi, akkor gazdasági partnerségi programot 
kell benyújtani, amely részletezi, hogy milyen intézkedéseket foganatosít az adott eurózóna-
tagállam.  

Ezen országok egymás között koordinálják az államkötvény-kibocsátást, és ha 
valamelyik tagállam nem teljesíti e szerződésből fakadó kötelezettségeit, akkor bármelyik 
tagállam az Európai Bíróság elé citálhatja.  

Ami a másik pillérét illeti a szerződésnek, a szoros EU gazdaságpolitikai koordinációt, 
annak az a lényege, hogy a tagállamok a kiemelt gazdaságpolitikai területeken 
összehangolják, előzetesen egyeztetik a szerkezeti reformintézkedéseiket. Tehát egy nagyobb 
átláthatóság van annak tekintetében, hogy az egyes tagállamokban mi történik. 

Említettem, hogy csak az eurózóna-országokra ró kötelezettséget ez a szerződés. Az 
magyar kérésre is került be a szerződésbe, hogy legyen nagyon egyértelmű, hogy mikortól 
vonatkoznak a szerződésben részes országokra az egyes kötelezettségek. Még ahhoz is 
ragaszkodtunk, hogy például adóharmonizáció, adókoordináció számunkra ne legyen még 
kötelező, hiszen az magyar versenyképességi, felzárkózási szempontból problémás lenne. 
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Ami előnnyel jár a mi szempontunkból, az az, hogy az eróövezet csúcstalálkozóin, 
amikor a versenyképességgel, az euróövezet működésével és a szerződés végrehajtásával 
kapcsolatos a napirend, akkor Magyarország mint szerződő fél is ott ülhet az asztalnál, tehát 
nem csak utólagos tájékoztatást kapunk az eurócsúcson történtekről, márpedig nagyon jól 
tudjuk, hogy ami az eurózónában történik, az az Európai Unióból, az egységes piacból 
fakadóan azonnal hat Magyarországra is. Így tehát biztosíthatjuk, hogy ott ülhessünk az 
asztalnál. 

Én, tekintettel arra, hogy a szerződésből Magyarországra nézve nem fakadnak 
semmiféle hátrányos következmények, sőt az eurózónacsúcson való részvétel révén - a 
jelenlegi helyzethez képest, amikor csak utólagos tájékoztatást kapunk - 
többletjogosítványokhoz jutunk, illetve mivel ezt a szerződést miniszterelnök úr az 
Országgyűlés felhatalmazásával írta alá, azt kérem a bizottságtól, hogy támogassa az általános 
vitára való alkalmasságot, és majd természetesen szavazza meg ezt a szerződést.  

Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot: kérdés, vélemény? 
(Jelzésre:) Gyöngyösi alelnök úr! 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönjük szépen 

államtitkár asszonynak a beszámolót. Természetesen maximálisan egyet tudunk azzal érteni, 
hogy Magyarország érdeke az, hogy az Európai Unió stabilizálódjon, és az euróövezet 
kikerüljön a válságból, hiszen ezeregy szállal kötődünk az Európai Unióhoz meg az 
eurózónához gazdasági, kereskedelmi értelemben. Azonban, hogy milyen áron és milyen 
eszközökkel jutunk el ehhez az igencsak üdvös célhoz, itt már, azt hiszem, eltérnek a 
véleményeink, és ebben itt már nem egyszer volt közöttünk vita meg nézeteltérés, és ha 
államtitkár asszony múltidézésbe bocsátkozott, akkor én is megteszem azt, mert mi azért egy 
picit máshogy emlékezünk ennek az egész európaktumnak és ennek az egész 
törvényjavaslatnak a múltjára. 

2011. december 9-én volt az az európai uniós csúcs Brüsszelben, ami után - ugye 
hétvége - tele volt a sajtó azzal a hírrel, hogy Magyarország - Nagy-Britanniával egyetemben 
- ezt az európaktumot ellenzi, mert amint az kiderül Orbán Viktornak a tanácskozást követő 
hétfői napirend előttijéből, és én ezt a ma reggel folyamán csak a saját emlékeimet 
felfrissítendő újra átolvastam, és megint csak arra a következtetésre tudtam jutni, hogy 
Magyarország kormányának a miniszterelnöke ezt a dokumentumot úgy értékelte másfél 
évvel ezelőtt még, 2011. december 12-ei napirend előtti felszólalásában, hogy ez a nemzeti 
szuverenitásunkat súlyosan sértő dokumentum. Felhívta arra a figyelmet, hogy a brit 
álláspontban, ha találunk bármi olyat, amelyik megszívlelendő, akkor azt akár támogassuk is. 
A brit álláspont pedig, tudjuk nagyon jól, ennek az egész európaktumnak a teljes elutasítását 
jelenti.  

És nem véletlen, hogy Magyarország a december 9-ei tanácskozást követően Nagy-
Britanniával egy platformon helyezkedett el, és Orbán Viktor miniszterelnök úr felszólalása is 
abszolút ebbe az irányba mutat a december 12-ei felszólalása alapján. Azt mondja, és itt most 
szeretném idézni egy mondat erejéig, ha megengedik: "Itt olyan kérdéseket szabályoz a 17 
tagállam, amelyek érintik a nemzeti szuverenitás kérdését. A 17 tagállam a saját parlamenti 
hatásköreiből át kíván adni jelentős döntési lehetőségeket a költségvetési hiány 
megállapítására; hogyha a költségvetési hiány megállapítását nem fogadják el a többiek, 
akkor egy nemzeti költségvetésbe külső erővel be lehet helyezni passzusokat; hogyha a 
szöveg nem megfelelő, akkor az Európai Bíróságnak lehetősége nyílik arra, hogy ha kell, 
akkor a joghatályát kiterjesztve a nemzeti parlamentek fölé, ilyen kényszerítő döntést 
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hozhasson." És hosszan taglalja miniszterelnök úr a december 12-ei felszólalásában, hogy az 
állampapír-kibocsátás feletti ellenőrzés révén és a költségvetési és gazdasági partnerség révén 
Magyarországnak az egész gazdasági mechanizmusa hogyan kerül kvázi gyarmati státusba 
olyan módon, hogy Brüsszel közvetlenül is beleszólhat a magyar gazdasági szuverenitás 
kérdésébe. És ez azért fontos, mert a lisszaboni szerződés aláírásával már feladatuk az egyik 
fontos gazdaságpolitikai eszközt, a monetáris pénzpolitika eszközét. A gazdaságpolitika 
másik fontos eszköze, a fiskális politika és a költségvetési politika és az adópolitika 
kérdésében ez a dokumentum fog hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország teljes gazdasági 
szuverenitásvesztést szenvedjen el, és bekerüljön abba a föderális, gyarmati rendszerbe, 
amelyről már az Európai Unióban teljesen nyíltan beszélnek. Orbán Viktor maga is leszögezi 
ebben a beszédében, hogy ezzel a dokumentummal egy költségvetési, fiskális uniót teremt 
meg az Európai Unió, ez rövid úton vezet a gazdasági unióhoz, az pedig a politikai unióhoz. 
(Csóti György megérkezik az ülésre.) Tehát magyarán teljesen egyértelmű, hogy ez a teljes 
politikai unió felé vezető útnak az első lépése. 

Az államtitkár asszony is felsorolta most azokat a lépéseket, azokat a konkrétumokat, 
amit ennek a szerződésnek az elfogadása jelent. Utána meg azt a következtetést vonta le, hogy 
ez semmiféle hátránnyal nem szolgál Magyarország számára. Az, hogy Brüsszel fogja majd 
jóváhagyni azt, hogy a magyar államadósságot milyen kötvénykibocsátásokkal fogjuk 
finanszírozni? Ha a mai világban valami kockázatot jelent, az az, hogy teljesen nyitott 
könyvvé tegyük a magyar gazdaság finanszírozását. Ezek után egy spekuláns majd szépen 
leül, kiszivárogtatják majd neki a brüsszeli bürokraták azt, hogy Magyarország mikor, melyik 
napon, milyen kamattal és hogyan akar majd kötvényt kibocsátani és államadósságot 
finanszírozni, és majd úgy fognak spekulálni a CDS-felárakkal szemben, hogy 
Magyarországot két másodperc alatt taccsra vágják.  

És még egyszer szeretném megjegyezni, ezt Magyarország miniszterelnöke december 
12-ei felszólalásában megfogalmazta, és nagyon helyesen látta és értékelte. Nem tudom, hogy 
mi változott meg december 12. és két hónappal később, január között, amikor Orbán Viktor 
miniszterelnök úr országgyűlési felhatalmazás nélkül már január végén egy európai uniós 
csúcson igent mondott erre, mert szeretném felhívni a figyelmet, hogy január 22-én volt a 
Magyar Országgyűlésben nem a törvényjavaslatnak, hanem az ennek alapján elkészült 
országgyűlési határozati javaslatnak a vitája. Január 30-án Orbán Viktor Brüsszelben már 
igent mondott, és nagymértékben finomította a másfél hónappal korábbi álláspontját. Február 
22-én volt az általános vitája ennek az országgyűlési határozati javaslatnak, ami ez alapján 
készült el. És ezért szeretném azt nagyon nyomatékosítani, hogy Orbán Viktor nem várta meg 
az Országgyűlés véleményét, bár ezt korábban ő maga is nagyon fontosnak tartotta.  

Úgyhogy szeretném felhívni arra a figyelmet, hogyha ez a törvényjavaslat elfogadásra 
kerül, akkor mindaz, amit egyébként államtitkár asszony is megfogalmazott, hogy ez mivel 
jár, milyen konkrétumokkal, ez bizony Magyarországnak a teljes gazdasági alárendeltségét 
fogja jelenteni, és bizony, abba az irányba mutat, amit egyébként Orbán Viktor is 
megfogalmazott, egy teljes költségvetési, gazdasági, politikai unió útjára lépünk rá, amelyből 
nincsen visszaút, még akkor sem, ha Magyarország - az elképesztően fantasztikus 
érdekérvényesítő-képességét nem megkérdőjelezve - ott fog ülni a 27-ek asztalánál, és esetleg 
végighallgathatja azt, hogy milyen diktátumokat szab ki Brüsszel. És az sem változtat, hogy 
az adópolitika kérdésébe Brüsszelből nem fognak beleszólni, mert tízéves adótanácsadói múlt 
mondatja velem, nagyon jól tudom, hogy a magyar adópolitika nagyjából arról szól, hogy a 
hazánkban megtelepedett multinacionális vállalatoknak hogy lehet minél nagyobb 
kedvezményeket juttatni, és a KSH minden adata arról szól, hogy a kis- és 
középvállalkozásaink micsoda hátrányos megkülönböztetést szenvednek el a külföldi tőkével 
meg külföldi befektetéssel, Magyarországon megjelenő gazdasági szereplőkkel szemben. 
Tehát ez számomra egyáltalán nem megnyugtató, hogy ezen kommunikációs trükkökre építve 
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Magyarország miniszterelnöke ezzel a dokumentummal kapcsolatban másfél hónap elteltével 
ilyen radikális véleményváltoztatáson ment át. Úgyhogy én azt szeretném kérni a tisztelt 
bizottságtól, hogy ezt a dokumentumot ebben a formában ne támogassa. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: További kérdés? (Jelzésre:) Vona képviselő úr! 
 
VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Azért vártam egy picit, mert 

bíztam benne, hogy a kormánypárti képviselők fantáziáját is megmozgatja ez a 
törvényjavaslat, mert nem a vasúti sínek hőtágulásáról beszélgetünk most, tehát talán illő 
lenne ehhez hozzászólni. Én ugyanis nagyon súlyosnak érzem ezt az ügyet, anélkül, hogy 
túldramatizálnám, de azért mégis valahol arról van szó, hogy az a hosszú, századnyi 
szabadságharc, amit vívott a magyarság itt a Kárpát-medencében, ez Orbán Viktor részéről 
feladható-e önként és a magyar társadalom biztos támogatásának tudata nélkül.  

Én úgy érzem, hogy mind a miniszterelnök úr, mind az államtitkár asszony 
folyamatosan bagatellizálni próbálja ezt az egész törvényjavaslatot, ami egyébként - most 
nem akarom pszichologizálni az egész kormányzati kommunikációt - mintha rossz 
lelkiismeretről tanúskodna, mintha önmagukat is meg másokat is próbálnának arról 
győzködni, hogy nem olyan veszélyes ez a törvényjavaslat, meg ránk nem is annyira 
vonatkozik, úgyhogy próbálnak itt nyugtatgatni bennünket. Engem nem tudnak megnyugtatni, 
meg ahogy hallgattam, Gyöngyösi Márton képviselőtársamat sem tudták megnyugtatni, 
ugyanis amiről itt szó van, az jelen pillanatban az, hogy egy ideiglenes politikai hatalmat, egy 
ideiglenes politikai többséget, kétharmados többséget arra használ fel a kormány jelen 
pillanatban, hogy hosszú távú nemzetstratégiai, politikai elköteleződést vállaljon.  

És most a kérdésbe nem is akarok belemenni tartalmilag, erről Gyöngyösi Márton 
sokat beszélt, hogy mi az, amiben mi nem értünk egyet - csatlakozva hozzá, egyáltalán nem 
vagyok benne biztos, hogy ez Magyarország érdeke, sőt kifejezetten biztos vagyok benne, 
hogy nem az érdeke Magyarországnak -, én inkább a formára szeretnék most célozni, ugyanis 
nemsokára választásokat tartunk Magyarországon, és az időzítéssel kapcsolatban is van 
problémám, hiszen ahogy mondtam, a magyar társadalmat, Magyarországot, a magyar állam 
szuverenitását alapvetően érintő törvényjavaslatról van szó, és egy évvel a választások előtt a 
kormány kihasználja az aktuális politikai többségét, hogy hosszú-hosszú évekre vagy akár 
ciklusokra belevigye valami olyanba Magyarországot, amiről nem tudjuk, hogy a magyar 
társadalomnak pontosan mi a véleménye. Azért azt szögezzük le, hogy amikor önök - 
mármint a kormánytöbbségre, a Fidesz-KDNP-szövetségre célzok - 2010-ben kétharmados 
választási többséget nyertek, szó sem volt ilyen fajta európai uniós politikáról. Tehát azt 
mondani jelen pillanatban, hogy erre a kormánynak társadalmi felhatalmazottsága van, ez, ne 
haragudjanak, felháborító, nincs ilyen felhatalmazása. Fogalmunk nincs arról - és egy nagy 
szégyen, hogy fogalmunk nincs arról -, hogy a magyar társadalomnak erről mi a véleménye, 
mert odáig sem jutunk el, hogy a magyar társadalmat egyáltalán tájékoztatnánk ennek az 
egésznek a lényegéről, lefolytatnánk valamiféle társadalmi vitát. 

Az is fontos volna, hogyha a kormány á-t mond azzal, hogy ezt a törvényjavaslatot 
idehozza elénk, akkor mondjon b-t is. Tehát akkor ezek szerint az európai egyesült államok 
koncepcióját támogatja - ebből én azt olvasom ki, de ez ügyben, gondolom, majd államtitkár 
asszony nyilatkozni fog -, mert ha támogatja, akkor logikus, akkor egy politikai vitát fogunk 
lefolytatni egymással, remélhetőleg a társadalmat is bevonva ebbe a vitába, hogy ki miért 
támogatja, és ki miért nem támogatja. De akkor mondják ki, államtitkár asszony, mondják ki, 
hogy önök az európai egyesült államok koncepcióját támogatják, és ez az ahhoz vezető úton 
egy nagyon fontos lépés, és ezért kérik a Magyar Országgyűlést és a magyar társadalmat, 
hogy ehhez pozitívan viszonyuljon. Ha viszont nem támogatják - mint ahogy néha a 
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miniszterelnök úr belpolitikai színtereken megpendíti ezeket a húrokat is -, akkor viszont nem 
értem, hogy miért nem lehet erről érdemi vitát folytatni, miért nem lehet ezt a kérdést a 
társadalom számára vitakérdésként megjeleníteni. 

Úgyhogy a mi javaslatunk - nyilvánvalóan ez nem az államtitkár asszony 
kompetenciája - továbbra is az, hogy szükséges volna a parlamentben egy vizsgálóbizottság 
felállítása, szükség volna arra, hogy az európai integrációnak azt a folyamatát, ami 
egyértelműen az európai egyesült államok irányába mutat, ezt átbeszéljük; megvizsgáljuk 
egyáltalán, hogy 2004 óta, az európai uniós csatlakozás óta azok az elvárások, amelyeket az 
akkori és a jelenlegi politikai vezetés az Európai Unióval kapcsolatban a magyar 
társadalomban ébresztett, azok egyáltalán valósak voltak-e, hogyan teljesültek, mi most jelen 
pillanatban a magyar társadalom véleménye erről a kérdésről, akar-e ilyen integrációs 
nyomvonalat követni vagy sem. És ennek a vizsgálóbizottságnak a lefolytatása után pedig, azt 
gondolom, hogy tényleg a magyar múlt és a magyar jövő iránti minimális felelősség is azt 
mondatja és azt követeli meg, hogy egy népszavazást tartsunk. 2004-ben a magyar 
társadalomnak olyanféle tematikával kínálták ezt az árucikket, amit Európai Uniónak 
nevezünk, hogy bécsi cukrászda. Lehet persze ezen most fintorogni, de ez az igazság. Én 
emlékszem arra - akkor is a "nem" táborban szorgoskodtam egyetemistaként -, hogy az akkori 
európai uniós választásokkal kapcsolatos közalapítványnál, amelynek az volt a feladata, hogy 
az európai uniós választásokra a társadalmi vitát finanszírozza, biztosítsa, csak olyan 
pályázatok tudtak nyerni, amelyek az "igen" álláspont mellett kardoskodtak. Tehát ilyen volt a 
mi nagy-nagy, demokratikus európai uniós csatlakozásunk. Tehát most már ez a csatlakozás 
lassan tíz éve történt, tényleg itt lenne az ideje, hogy megkérdezzük a magyar társadalmat, 
most már a pudingot meg is kóstolta, hogy tetszik-e neki ez a puding. És ebben a pudingban 
igen fontos komponens ez a jelenlegi törvényjavaslat. Tehát én továbbra is kérem a 
kormánypárti képviselőket, hogy osszák meg velünk, hogy mégis hogy gondolják önök ezt a 
nemzetstratégiai kérdést. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, van-e további kérdés, észrevétel. (Nem 

érkezik jelzés.) Akkor visszaadnám államtitkár asszonynak a szót. 

Válaszok  

GYŐRI ENIKŐ EU-ügyekért felelős külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Nem vagyok meglepve a Jobbik álláspontján, és nem is vártam mást. 
Szeretném leszögezni, hogy a lelkiismeretem nem rossz, a lelkiismeretem tiszta, gondolom, 
miniszterelnök úré is, de ezt tőle kérdezzék meg.  

Nem nyugtatgatok, hanem ismertetek egy álláspontot. Az álláspontunk végig 
következetes volt, állítom, hogy az Országgyűlést maximálisan tájékoztattuk, és mindenbe 
bevontuk, nincs kommunikációs trükk. És visszautasítom, hogy a jelenlegi magyar kormány a 
teljes gazdasági alárendeltségbe vezetné az országot. Nagyon szigorúan visszautasítom, és 
szeretném elmondani, hogy ez a szerződés - ezzel kezdtem, és úgy tűnik, hogy mindkét 
jobbikos képviselőnek elkerülte a figyelmét - az eurózóna tagjaira támaszt kötelezettségeket. 
Egyértelműen fogalmaztam, és a szerződés is nagyon egyértelműen fogalmaz. Nagyítóval 
vizsgáltuk a szöveget, annak minden pontját a preambulumtól a határozati részig, hogy 
egyértelmű legyen, hogy kire mi vonatkozik most, ebben a pillanatban. Ez a kulcsa a 
dolognak.  

Ön felolvasta a miniszterelnöki expozét 2011 decemberéből, tavaly előtt decemberből, 
ahol is egyértelműen fogalmazott a miniszterelnök, hogy a 17 tagállamra vonatkozik. És 
nagyon szeretném, ha önök nem élnének olyan trükkökkel, hogy összefolyatnak dolgokat, 
hogy kinek, mikor, miből támad kötelezettsége. Jelenleg mindaz, amit én ismertettem - nem 
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árulok zsákbamacskát, és nem fogok olyat mondani, ami nem igaz vagy más összefüggésben 
igaz, ön viszont, képviselő úr, csúsztatott, de mivel szerencsére felolvasta a miniszterelnöki 
expozé vonatkozó részét, ott teljesen egyértelműen kiderült, hogy ez a 17 eurózóna-országra 
vonatkozik. És a miniszterelnök azt mondta, ami egy tény, hogy súlyos 
szuverenitáskorlátozással jár a 17 eurózóna-ország vonatkozásában. Ez a 17 ország ezt 
önkéntesen vállalja, azért írják alá ezt a nemzetközi szerződést. Mindez része annak a 
válságkezelésnek, amelyik folyik 2008 óta; egyértelművé vált a válság során, hogy egy 
gazdasági és pénzügyi unió csak pénzügyi lábon nem állhat meg. Most kénytelen vagyok 
önmagamat ismételni, ezzel kezdtem a bevezetőmben, hogy legyen egyértelmű, hogy kinek 
mikortól van kötelezettsége. 

Arról természetesen mindig lehet beszélgetni, hogy mi az érdeke Magyarországnak, az 
Európai Unión belüli lét vagy az Európai Unión kívüli lét. Itt most viszont nem érdemes arról 
beszélgetni, hogy akkor most az államkötvény-kibocsátásunkról hol fognak dönteni, mert 
jelen pillanatban Budapesten döntenek arról, hogy mikor és milyen kötvényt bocsátunk ki, és 
ez így fog maradni addig, amíg az eurót be nem vezetjük. Erre jelenleg nincsen dátum. Most 
még az eurózóna-tagságunk nem szolgálná a magyar érdeket, mert a versenyképességünkben 
inkább nehézséget okozna, és szabadabb kezet szeretnénk pontosan ezek miatt a nehéz terhek 
miatt. Ebben a pillanatban ez még nem érdekünk. 

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a magyar alkotmányban az szerepel, hogy a 
fizetőeszköz a forint. Az alkotmányt majd módosítani kell akkor, és ahhoz egy nagyon erős 
akkori politikai felhatalmazás kell majd. Tehát én azt gondolom, hogy ennél 
demokratikusabban dönteni arról nem lehet. Van most egy csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségünk, és ha megnézzük az önök által is említett ezer szállal való kötődést az 
Európai Unióhoz: nem vagyunk benne az eurózónában, ez a szerződés nekünk ebben a 
pillanatban többletjogosítványt hoz, a kötelezettség rész akkor jön, amikor eurózónatagok 
leszünk. Tehát én szeretném, ha ezek a különbségtételek teljesen egyértelműen 
megjelennének. 

Az ellen nekünk nincs kifogásunk, hogy az európai uniós tagságról folyjon vita. Ugye 
közeledik 2014, a tízéves tagságunk évfordulója, lehet mérleget vonni, folyjon egy józan vita. 
Mi foglalkozunk azzal is például, hogy milyen költsége lenne annak, ha nem lennénk az 
Európai Unió tagjai. Adjunk a magyar polgároknak egy reális képet, de például ilyen 
csúsztatásokkal ne zavarjuk össze senkinek sem az elméjét, mert nem gondolom, hogy ez 
bárkinek szolgálja az érdekét. 

Hogy vizsgálóbizottságot kell-e erre létrehozni, ezt természetesen majd a Magyar 
Országgyűlés szuverén módon eldönti. Szerintem vizsgálóbizottságot más célból szokott az 
Országgyűlés létrehozni. Felhívom szíves figyelmüket, hogy van az Országgyűlésnek egy 
Európai ügyek bizottsága, amelyik 1992 óta ezzel foglalkozik, úgyhogy javaslom, hogy 
forduljanak a kollégáikhoz, és az egy megfelelő fórum arra, hogy például ezekről a 
kérdésekről is egy áttekintést adjanak. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár asszony. Engedje meg, hogy hozzátegyem, hogy a 

12. cikk és a 12. cikknek a (3) és (6) bekezdései egyértelműen szétválasztják a szerződéssel 
kapcsolatban azt, ha valaki eurózónatag, mik a kötelezettségei, és akik nem eurózónatagok, 
azok tulajdonképpen azokkal a jogosítványokkal rendelkeznek, amit államtitkár asszony 
elmondott. Tehát ezek a kötelezettségek tulajdonképpen elsősorban az eurózóna tagországaira 
vonatkoznak, a lehetőségek, tehát a tárgyalásokon, az egyeztetéseken való részvétel pedig 
nem eurózóna-tagországokra. A 12. cikk teljes egészében ki is fejti ezeket a lényegi 
szempontokat. 
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Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Nincs más hátra, mint hogy döntsünk. Ki támogatja a T/10220. 
számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. (Szavazás.) Tizennégy. Ki nem? 
(Szavazás.) Három nem. 

A bizottság 14 igen szavazattal, 3 nem ellenében támogatta. 
Előadót kell állítanunk. A holnapi nap folyamán lesz lehetőség bizottsági véleményt 

elmondani. Kérdezem képviselőtársaimat, ki ismertetné a bizottság álláspontját. (Németh 
Zsolt: Gábor vállalja! - Derültség.) Kisebbségit elvileg lehet. János bátyám, a holnapi nap 
folyamán? (Dr. Horváth János: Vállalom, ha a bölcsesség ezt mondja.) Ki támogatja, hogy 
Horváth képviselő úr a bizottság véleményét elmondja? (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság 
egyhangúlag támogatta.  

Kérdezem a képviselőtársaimat ellenzéki oldalról, hogy kisebbségi véleményt… 
(Németh Zsolt képviselőtársaival folytatott konzultáció után: Akkor én!) Jó. Ki támogatja, 
hogy a képviselő úr mondja el a kisebbségi véleményt? (Szavazás.) Egyhangú.  

Köszönöm szépen, államtitkár asszony, hogy velünk volt. Ezzel a napirendi pontot 
lezárom. (A meghívottak távoznak az ülésről.) 

A finnugor rokon népek napjáról szóló H/10160. számú határozati javaslat 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

2. napirendi pontunk a H/10160. számú, finnugor rokon népek napjáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat kapcsolódó módosítóiról való döntésünk.  

A kiegészítő ajánlásban Vona képviselő úr, kapcsolódva a H/10160/4. számú módosító 
indítványhoz, a határozati javaslat 2. pontjának módosítását javasolja.  

Kérdezem az előterjesztőt… (Jelzésre:) Képviselő úr ismertetné a módosítás lényegét? 
Elnézést kérek! Tehát a módosító javaslatról képviselő úr! 

 
VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A múlt heti vitánk függvényében, 

illetve tudatában nyújtottam be ezt a kapcsolódó módosító javaslatot, ami Pálffy 
képviselőtársunk módosító javaslatához kapcsolódik, és azt a fajta gordiuszi csomót 
próbáltam átvágni, hogy legyen koherens maga a határozati javaslat, és mivel a bizottság a 
"nyelvrokonsággal rendelkező nép" szóösszetétellel kapcsolatos módosító javaslataimat a 
múlt héten támogatta, ezért gondoltam, hogy talán így az egész határozati javaslatot 
koherensebbé teszi ez a módosító, illetve azt gondolom, hogy a legszélesebb kört ilyen 
értelemben tudjuk kielégíteni, hiszen az államalkotó finnugor nyelvrokonsággal rendelkező 
nép az én véleményem szerint mindenféle kényes ízlés kielégítésére alkalmas. Tehát ezért 
kérném a bizottság támogatását, bízva abban egyébként, hogy a kulturális bizottság és a 
kormány is adott esetben revideálta a múlt heti, ez iránt a definíció iránti elutasító 
hozzáállását, és a Külügyi bizottság egyöntetűen támogatott definícióját fogja támogatni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Engedjék meg, hogy a kormány nevében köszöntsem Szesztai 

Dávid főosztályvezető urat, illetve az előterjesztők nevében bizottsági tagunkat, Gruber 
képviselő urat. 

Nincs más hátra, mint hogy megkérdezzem, az előterjesztő képviselője hogyan 
vélekedik erről a kapcsolódó módosítóról, a H/10160/5. számú módosító javaslatról. 

 
DR. GRUBER ATTILA előterjesztő (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő pontosan a lefolytatott vita alapján támogatja a módosító 
javaslatot, amit a 10160/5. irományszámon Vona Gábor képviselőtársam nyújtott be, és 
tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a kulturális bizottság is támogatta. 
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ELNÖK: Kormány? 
 
SZESZTAI DÁVID (Külügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A határozati javaslat 2. 

pontjának a kapcsolódó módosító javaslatát a Külügyminisztérium is támogatja.  
 
ELNÖK: Akkor nincs más hátra, mint hogy döntsünk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 

ki támogatja Vona képviselő úr módosítóját. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Más módosító javaslatról a határozati javaslat tükrében nem kell szavaznunk.  
Tud-e még valaki más kapcsolódó módosító javaslatról, amit esetleg nem tárgyaltunk? 

(Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nem, akkor ezt a napirendi pontunkat is lezárom. 
Mielőtt lezárnám a mai ülésünket, emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy török 

külügyi bizottság holnap 15 órakor itt a tárgyalóban. 
Köszönöm szépen. További szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 58 perc)  

 
  

Balla Mihály  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


