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Napirendi javaslat 
 

1. Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az 
európai integráció helyzetéről (2013.) címmel benyújtott jelentés 
(J/13713.) (Általános vita)  

2.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ertsey Katalin (LMP), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Pálffy István (KDNP)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Németh Zsolt (Jobbik)   
 
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Tilki Attila (Fidesz) megérkezéséig Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Pálffy Istvánnak (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Győri Enikő EU-ügyekért felelős államtitkár (Külügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 35 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kezdjük el a 
munkánkat, és engedjék meg, hogy bejelentsem a helyettesítéseket, miszerint Csenger-Zalán 
Zsolt helyettesíti Tilki képviselőtársunkat, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Kérdezem, hogy az írásban előzetesen elküldött napirendi pontunkhoz van-e 
kiegészítenivalója a bizottság tagjainak. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem 
a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet. 

Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai 
integráció helyzetéről (2013.) címmel benyújtott jelentés (J/13713.) (Általános vita) 

Tartalmilag egyetlen napirendi pontunk: Magyarország európai uniós tagságával 
összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről szóló J/13713. számú jelentés 
általános vitája. Az előterjesztő a Külügyminisztérium. A minisztérium képviseletében pedig 
Győri Enikő európai uniós ügyekért felelős államtitkár asszony van velünk. Nagy tisztelettel 
köszöntöm államtitkár asszonyt, és kérem, hogy röviden egészítse ki a jelentést, illetve 
foglalja össze a jelentés lényegét, gondolatait. Ezt követően képviselőtársaim kérdéseket 
tehetnek fel, és természetesen döntünk a jelentés támogatásáról. 

Parancsoljon, államtitkár asszony! 

Győri Enik ő bevezetője 

GYŐRI ENIKŐ EU-ügyekért felelős államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! 

Először is köszönöm a lehetőséget, hogy most még itt, ebben a heves cikluszáró, igen 
elfoglalt időszakban módom lehet arra, hogy bemutassam ezt a jelentést. Ez törvényi 
kötelezettségünk, hogy minden évben beszámoljunk egy jelentés formájában - amit előzetesen 
a kormány jóváhagyott - arról, hogy mi minden történt az Európai Unió és Magyarország 
kapcsolatrendszerében a megelőző évben. Köszönöm, hogy a bizottság még ezt napirendre 
tűzi. Úgy érzem, hogy sokkal jobb, ha ezekről az aktualitásokról most beszélünk, mint ha ezt 
a következő parlamentre hagyjuk, mert akkorra már minden igen távoli lesz, ami 2013-ban 
történt. 

A jelentést a képviselő urak megkaphatták, úgyhogy annak nem ismertetem minden 
elemét, viszont egy-két lényeges, magyar szempontból is fontos dolgot, ami mind a 2014-es 
évünkre, illetve hosszabb távon hat ránk, hadd emeljek ki. Az első, hogy a 2013. évben még 
mindig nem mondhatjuk, hogy véget ért volna az Európát sújtó válság. A 2008-ban pénzügyi 
válságként kezdődött folyamatok továbbra is érvényesülnek súlyos reálgazdasági válságként. 
Azt látjuk, hogy az eurózóna egészének teljesítménye gyengébb, mint az Európai Unió 
egészének a teljesítménye, de ami a közös valutát illeti, az stabilizálódott, tehát azért azok az 
intézkedések, amelyeket részben az Európai Központi Bank, részben a tagállamok 
foganatosítottak, elkezdtek működni. 

Továbbra is, ami a fegyelmezett pénzügyi gazdálkodásra készteti, kényszeríti a 
tagállamokat, azok az intézkedések azok, amelyekből egyre több van, és azok egyre inkább 
hatályba lépnek és működnek. Amivel adósak vagyunk, az a másik pillér, a növekedés és a 
foglalkoztatás terén a rendteremtés. Itt eltérőek a tendenciák, de továbbra is állíthatjuk, hogy 
az Európai Unió és az eurózóna legnagyobb problémája ebben a pillanatban a 
munkanélküliség és az, hogy még van ahol tulajdonképpen egészen ijesztő méreteket ölt 
különösen a fiatalkorúak munkanélkülisége a déli országokban, van, ahol közel 60 százalék. 
Ezt több helyen még mindig recesszió kíséri. Bár azt látjuk, hogy még a legsúlyosabb 
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helyzetben levő déli országokban is idénre már pozitív oldalra kerül, megszűnik a recesszió, 
és azért ha valamilyen alacsonyabb szintű is, de növekedés várható.  

Hatályba lépett a stabilitási szerződés tavaly. Erről tudni kell - a magyar 
vonatkozásokat emelném most ki -, hogy ránk ebből kötelezettség és jogok majd csak akkor 
származnak, ha az eurót bevezetjük. Szintén hatályba lépett a 2. csomag, ami az eurózónát 
érinti leginkább. Ott azzal a kötelezettséggel jár, hogy jóformán a nemzeti költségvetéseket 
előbb mutatják be Brüsszelben, azokat a tagállami parlamentek jóváhagyták, tehát ez egy 
nagyon komoly, a nemzeti szuverenitást érintő lépés az eurózónában. 

Tavaly folyt le a harmadik európai szemeszter. Ennek keretében a tagállamok 
ajánlásokat kapnak, amelyeket végre kell hajtaniuk. Ez egy nem tiszta műfaj. Az európai 
szemeszterben olyan kérdéseket is feszeget az Európai Bizottság, amelyek vagy osztott 
hatáskörben vannak vagy ne adj’ isten nemzeti hatáskörben. Ez egy izgalmas, új gyakorlat, a 
válság egyik termékének tekintem, hogy ilyen van. Nagyon sok témában nincs szerződéses 
kötelezettség a gazdaságpolitikák koordinációjára, ugyanakkor egyértelmű, hogy egy súlyos 
gazdasági válság esetén nagyobb összhangra lenne szükség ilyen kérdésekben; így született a 
szemeszter.  

Azért végig érzékeltünk egy bizonyos túlterjeszkedési kísérletet a Bizottság részéről. 
Olyan területeken is kapnak tagállamok ajánlásokat, például kap vagy kapott Magyarország 
is, amelyekről szerintünk nem kellene ajánlást kapnunk, mert vagy nem egyértelmű a helyzet, 
nagyon eltérőek a tagállami gyakorlatok vagy egyszerűen nincs ezen a ponton kimondottan 
uniós kompetencia, ami miatt kaphatnánk ajánlást. Emiatt tehát folyt egy vita, amit sikerült 
megfelelő mederben is tartani, és végül is a tavaly kapott ajánlásokat is megfelelően 
szövegezte meg a bizottság. 

Akkor ér valamit egy ajánlás, ha végre is hajtják, ezért nemcsak magyar, hanem más 
tagállamok részéről is kapott a Bizottság olyan egyértelmű jelzést, hogy szeretnénk, ha ezek 
az ajánlások egy folyamatos párbeszéd során születnének, mert akkor van esély arra, hogy 
azok nemcsak papíron maradnak, hanem azokat végre is hajtjuk. Most már folyik a 2014. évi 
európai szemeszter. Párbeszédben állunk az Európai Bizottsággal. Itt majd a tagállamok 
ajánlásokat csak az európai parlamenti választások után fognak kapni. 

Nagyon nagy előrelépés történt a bankunió terén. Ne felejtsük el, hogy ez egy 28 
országos gyakorlat, de kötelezettségként, tehát hogy kötelező ebben részt venni, csak az 
eurózóna tagállamokra vonatkozik.  

2012 végén a kormányok között létrejött egy megállapodás az egységes felügyeleti 
rendszerről, utána erről az Európai Parlamentben is sikerült megállapodásra jutni, és az egész 
új mechanizmus idén ősztől fog hatályba lépni. Ezek mellett a tőkekövetelményekre, a 
betétbiztosítási garanciarendszerekre vonatkozó szabályokról is sikerült megállapodni, sőt, 
tavaly év végére az egységes szanálási rendszerről is egy felemás megoldással létrejött egy 
uniós jogszabály az eljárásról: lett egyrészt egy uniós jogszabály erről az eljárásról, a közös 
szanálási eljárásról, a nemzeti szanálási rendszerek együttműködéséről, ugyanígy lesz egy 
közös szanálási alap, hogy ez hogyan és miként működjön, egy kormányközi megállapodás 
formájában ölt testet. Erről a tárgyalások most is folynak. 

Mi ott ülünk a tárgyalóasztalnál, ott vagyunk, de hazánkra természetesen 
kötelezettségek és jogok akkor keletkeznek, ha belépünk az eurózónába vagy ehhez a 
rendszerhez önkéntesen csatlakozunk. 

Új dimenzió a gazdasági és pénzügyi unió szociális dimenziója. 2013 decemberében 
az Európai Tanács azt mondta ki, hogy a foglalkoztatási és szociálpolitikai indikátorok is 
legyenek részei az európai szemeszter gyakorlatnak, de tájékoztatási céllal. Mivel tudjuk, 
hogy ez nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés a szociálpolitika szerepe; van összefüggés 
természetesen ezzel, hogy mi történik a gazdaságban, de ez az egyes tagállamok felelőssége. 
Célja volt még korábban az, hogy esetleg további szerződéses kötelezettségek is, a 
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szolidaritási mechanizmus is születhessen, de az erről szóló döntést az Európai Tanács 
elhalasztotta idén őszre.  

A magyar álláspont ezekben a témákban tulajdonképpen ami az alapvetéseket illeti, 
nem változott. Számunkra az a legfontosabb, hogy megmaradjon a belső piac egysége, az 
ezekhez az új rendszerekhez való önkéntes csatlakozás lehetősége, hogy a versenyfeltételek 
ne romoljanak, illetve egyenlőek maradjanak az összes tagállam számára.  

Ami a gazdaságban a legjelentősebb lépés volt, az az, hogy tavaly 4 másik országgal 
együtt kikerültünk a túlzottdeficit-eljárás alól. Ez, azt hiszem, hogy tényleg az elmúlt 4 évnek 
– nem csak a tavalyi évnek – a legpozitívabb fejleménye, ezáltal komoly béklyótól szabadult 
meg Magyarország és egyértelműen a magyar gazdaságpolitika hitelességét mutatja.  

Egy másik további komoly eredmény, hogy tavaly sikerült a több éves pénzügyi 
keretről szóló megállapodást is tető alá hozni. Erről sokat beszéltünk, számokba most nem 
megyek, elnök úr, ha megengedi. Az egy főre eső támogatást, ami minden egyes magyar 
állampolgárra jutni fog, jelentősen sikerült emelni, és így az összesen a magyar bruttó nemzeti 
jövedelem, a GNI 3,6 százalékának megfelelő nettó uniós támogatásra számíthatunk az 
elkövetkező 7 esztendőben, tehát elegendő fejlesztési forráshoz fog jutni mind az összes olyan 
beruházás, amire szükség van, mind pedig a mezőgazdaság.  

A feltételek komolyodnak, szigorodnak. A Bizottság nagyon megnézi, hogy mire költi 
a pénzt. Nagyon sok előzetes feltételnek kell megfelelni, de ezekről komoly egyeztetés volt az 
Európai Bizottsággal. Az Európai ügyek bizottságában Cséfalvay államtitkár úr pont ma adta 
azt a tájékoztatást az úgynevezett partnerségi megállapodásról, amelyet nemsokára benyújt a 
magyar kormány, amely a sarokpontjait fekteti le a következő hétéves fejlesztéspolitikának, 
utána pedig az operatív programokat a kormány március folyamán még az alapján nyújtja be. 
Tehát örülök, hogy a parlament tudtával történik a fejlesztéspolitikai prioritások kijelölése.  

Amit én még mindenképpen kiemelnék magyar szempontból, az az, hogy az 
úgynevezett magyar ügyeket sikerült megfelelő mederben tartani, a negyedik 
alkotmánymódosítás körül támadt első féléves viharokat rendezni. Az akkor 3 témában kapott 
úgynevezett adminisztratív levelekre a magyar kormány megfelelő választ adott, volt egy 
ötödik alkotmánymódosítás, úgyhogy tulajdonképpen egy nyitott kérdés sincs az Unió és 
Magyarország kapcsolatrendszerében. 

Még két témát emelnék ki, elnök úr. Az egyik, ami politikai viharokat okozott: ez a 
személyek szabad mozgásának témaköre. A másik pedig – a Külügyi bizottságban vagyunk – 
a bővítés. Utána átadnám önöknek a szót. 

A személyek szabad mozgásának kérdése látjuk, hogy izgalmas, azt kell hogy 
mondjam, belpolitikai kérdéssé vált több tagállamban. Először az Egyesült Királyságból 
érkeztek legmagasabb szintről állásfoglalások, majd utána azzal kapcsolatban több tagállam 
kezdett el vagy hasonló módon nyilatkozgatni vagy valamilyen belső vizsgálódást indítani. 
Az Egyesült Királyság, Hollandia, Németország és Ausztria belügyminisztereinek volt egy 
közös kezdeményezésük. Ők négyen levelet írtak a Bizottságnak, ezután az Európai Bizottság 
áttekintette a kérdést, hogy valóban terhet jelent-e az, hogy szabad munkaerő-áramlás van az 
Európai Unióban. 

Minden eddigi objektív vizsgálat azt mutatja, hogy valóban kísérik problémák a 
szabad munkaerőmozgást. Ezek mértéke közel sem olyan nagyságrendű, amelyet egyrészt ne 
lehetne kezelni a jelenleg rendelkezésre álló mechanizmusokkal, másrészt bármilyen szinten 
arányban állnának azzal a pozitívummal és azzal a minden tagállam GDP-jére gyakorolt 
pozitív hatással, ami a jelenlegi helyzet. 

Itt mi gyorsan léptünk. Tehát amikor az első brit nyilatkozat elhangzott, nagyon 
gyorsan, magas szinten a visegrádi négyek összefogásával reagáltunk. Ez tavaly november 
végén volt, és amit abban leírtunk, azt továbbra is tartjuk, aminek az a lényege, hogy a 
számok mást mutatnak. Kimutatható és kiváló londoni tanulmányok vannak arról, hogy a 
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szabad munkaerő-áramlás mennyi hasznot hozott az Egyesült Királyságnak. A bevándorlás 
nagy része továbbra sem a Európai Unión belülről érkezik az Egyesült Királyságba, hanem 
harmadik országokból. Kimutatható, hogy a munkavállalók nagy része Kelet-Európából 
konkrét munkára érkezik, és jelentősen többet fizet be a brit költségvetésbe, mint amennyivel 
onnan részesedik. Természetesen vannak visszaélések, és a visszaélések ellen fel kell lépni, ez 
ellen nekünk semmi kifogásunk nincsen. 

A brit kormány foganatosított új szabályokat. Azt gondolom, hogy ez nem a mi 
dolgunk, hogy ezeket minősítsük, van erre egy megfelelő szerv, úgy hívják, hogy Európai 
Bizottság. Az Európai Bizottság nemcsak ha kedve van, hanem kötelessége, hogy ezeket 
vizsgálja, és ha ezek nem felelnek meg az uniós szabályoknak, akkor gondolom, hogy a 
megfelelő lépéseket - kötelezettségszegési eljárás stb. - meg fogja tenni. Egyébként folyik 
Nagy Britannia ellen egy kötelezettségszegési pontosan a szabad mozgás kérdésében. 

Én egyébként utoljára kedden tárgyaltam brit partneremmel egyébként az ő kérésére, 
aki egyébként elismerte, hogy itt voltak a részükről félreérhető nyilatkozatok, és ők szeretnék, 
ha a bővítésnél jobban tudnák szabályozni ezt a kérdést. Én mondtam neki, hogy erre minden 
lehetősége meglesz, oda fogunk jutni akár csak Szerbiával is a csatlakozási tárgyalások során, 
mint Montenegróval, hogy szabad mozgás, és akkor ők ott megfogalmazhatják az 
álláspontjukat. Márpedig a bővítés az egyhangúságot megkövetelő ügy. Én csak azt kértem, 
hogy a mindenféle publikus állásfoglalásokat, amelyek sértőek a visegrádi országokra, a mi 
munkavállalóinkra, kerüljék meg, mert azt gondolom, ez egyikünknek sem érdeke. 

Végül a bővítésről, elnök úr. Magyarország az elmúlt nemcsak egy, hanem inkább 
négy év során nagyon komolyan letette a névjegyét a bővítés kérdésében. Ez tavaly be is érett, 
hiszen Horvátország július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, Szerbiával pedig most 
január 21-én el is kezdődtek a csatlakozási tárgyalások. Déli szomszédunk csatlakozását 
segíteni fogjuk. Vannak problémáink, vannak kétoldalú problémáink. Vannak olyan kétoldalú 
problémáink, amelyeknek egyébként európai dimenziójuk van. Mondjuk ha a 
kisebbségvédelemre, kisebbségi jogokra gondolunk, azt én sosem kétoldalú problémának 
tartom, hanem európai alapértékeket érintő problémáknak, de azt gondolom, hogy a két 
országnak kell ezeken dolgozniuk, ahogy egyébként annak idején ezt már meg is tettük. Tehát 
már a tagjelöltségről való döntésnél is Szerbia megtette azokat a lépéseket, amelyeket vártunk 
tőlük. 

Én tehát abban bízom, hogy az egyre egyértelműbb európai perspektívának Szerbia 
felé nagyon pozitív hatása lesz. Az egész Koszovó-Szerbia párbeszéd egyértelmű bizonyítéka 
annak, hogy ez a perspektíva működik és évszázados problémákat, illetve nagyon friss 
sebeket is lehet ezáltal gyógyítani, ha ezek rendkívül nehezek, még akkor is.  

Mi szeretnénk, ha Törökország részéről is fennmaradna az integráció iránti 
elkötelezettség. Mi azt gondoljuk, hogy Törökországban folyik egy óriási átalakulás, egy nagy 
reformfolyamat, ezt amennyire tudjuk, segítjük, és elsőrendű európai érdek, hogy 
Törökország ne forduljon másfelé, hanem továbbra is Európában gondolja el vagy lássa a 
saját jövőjét. 

A 2012 júniusában Montenegróban nyílt csatlakozási tárgyalások haladnak. Mi azt 
szorgalmazzuk, hogy Albánia kapja meg a tagjelölti státust. Ehhez a politikai külön feltételek 
nem voltak meg minden tagállam részéről még decemberben. Bízom benne, hogy idén lesz 
előrelépés, feltéve, hogy Albánia a stabilitásról és a jogállami működésről meg tudja a 
továbbiakban is győzni az uniós tagállamokat. 

Ahol nincs előrelépés, az Macedónia. Mi azt szeretnénk, ha ez a most már 5 éves 
stagnálás véget érne, itt azonban egyelőre én sajnos nem sok esélyt látok, és a macedón 
helyzet pedig határozottan rosszabb, mint mondjuk volt akár csak 4-5 évvel ezelőtt a politikai 
stabilitás és az ottani folyamatok szempontjából. Itt kimondottan azt kellene mindenkinek 
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megtanulnia, hogy ha az Unió nem képes perspektívát mutatni hitelesen, akkor az igen 
negatívan hat egy úgymond tagjelölt ország helyzetére.  

Bosznia-Hercegovina, ami itt a közvetlen szomdszédságunkban van, mondhatjuk, 
hiszen a régióról van szó, újabb forró pont lett. Elég sajnálatos, hogy nekünk ilyen forró 
pontokra van szükségünk ahhoz, hogy megértsük pontosan az európai perspektíva hiányát, és 
azt gondolom, hogy nekünk továbbra is mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy 
Bosznia-Hercegovina is kapjon európai perspektívát, és ez elindítsa azokat a pozitív 
folyamatokat, amelyeket egyébként a Nyugat-Balkán többi országán láttunk és tapasztaltunk 
az elmúlt időszakban, és azért az ukrán leckét, jó volna, hogy mindannyian megtanulnánk. 

Úgy látom, hogy az ukrajnai történések sokakat elgondolkodtattak, és az unió jobban 
reagál mint reagált a keleti partnerséges történésekre az elmúlt pár év során, és abban bízom, 
hogy ugyanazokat a hibákat többször nem követik el a tagállamok.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 

ki óhajt kérdéseket megfogalmazni. (Jelzésre:) Ertsey alelnök asszony! 

Kérdések, hozzászólások 

ERTSEY KATALIN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm szépen államtitkár asszonynak is. 

Egypár megjegyzésem, kérdésem lenne. A személyek szabad mozgása ügyében azt 
gondolom, nemcsak udvariasságból lett volna érdemes megemlíteni, amit Andor biztos tett ez 
ügyben. Azt gondolom, kicsit jobban elérte az átlag újságolvasók ingerküszöbét, amit ő 
beszólt Cameronnak - hogy ezzel a kollokviális kifejezéssel éljek -, tehát azt gondolom, hogy 
ez egy fontos lépés volt, és szerintem ezt illik itt megemlíteni. 

És ha már ezeknél az alapkérdéseknél vagyunk, szeretném megkérdezni - bár nem 
közvetlenül az ön hatásköre -, hogy az LMP érte el azt az európai zöldeknél, hogy felvessék 
egyáltalán a tőke és ezen belül a föld szabad mozgásának kérdését. 

Ha az ember végiggondolja azt a magyar kifejezést, hogy a föld szabad mozgása, ez 
már önmagában elég meglepő dolog, de ezt az abszurditást eddig nem sokan kérdőjelezték 
meg Magyarországról és máshonnan sem. Hogy látja ezt a kérdést? Nyilván ez egy radikális 
felvetés, hiszen érdeke a külföldi befektetőknek, hogy a földhöz való hozzáférés, akár 
spekuláció is lehetővé váljon. De azt gondolom, hogy ha már ilyen módon felvetődnek egy 
válság közepén a legalapvetőbb kérdések, és akkor ezt érdemes esetleg megnézni.  

Az ajánlások ügyében említette, hogy a párbeszéd folyik. Azt remélem és kérdezem is, 
hogy ez a kétoldalúság jegyében folyik-e, ugyanis azért az elmúlt 4 évben gyakran 
tapasztaltuk, hogy a mi oldalunkról nem volt annyira teljes a párbeszéd, de rögtön ide 
beszúrnám azt, ahogy ön is jelezte, hogy az elmúlt 4 év legpozitívabb fejleménye volt az, 
hogy a túlzottdeficit-eljárás alól kikerültünk. Én is elég szomorúan látom ennek az elmúlt 4 
évnek a mérlegét, és azt gondolom, hogy az utolsó ülésen erről érdemes beszélni. És ez az 
önök erőfeszítése ellenére történt így. 

Azt gondolom, hogy különösen az európai integrációs területen, de a külügy más 
területén is a külügy megpróbált mindent, főleg kármentést, hogy az ország reputációját ne 
roncsoljuk ilyen mélyen. Nem rajta múlott, hogy ez mégis megtörtént. Az, hogy lényegében 
kicsavarták a külügyek nagy részét, és egy Martonyi nagyságrendű figura utáni Szijjártó 
nagyságrendű figura kezébe adták, azt gondolom, hogy nagyon méltánytalan.  

Úgyhogy megköszönöm, hogy önök ennek ellenére küzdöttek, és azt gondolom, hogy 
az elnökség is sikeres dolog volt annak ellenére, hogy mondjuk magyar képviselőként az 
összes többi elnökség alatt több meghívást kaptunk különböző szakmai konferenciákra, mint 
mondjuk a magyarországi elnökség alatt zajló konferenciákra. Ez sem önökön múlott. 
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Én például család- és nőügyben külön jelentkeztem a Gödöllőn megrendezett egyik 
elnökségi konferenciára, ahol közölték, hogy sajnos én nem vehetek részt. Ennek ellenére 
több elnökségi konferencián más elnökségek alatt sikerült a magyar álláspontot is 
megjeleníteni. Azt gondolom, hogy a következő 4 év, aminek én nem leszek már részese, 
valamelyest talán javítani tud ezen a helyzeten, és amikor ezek az úgynevezett magyar ügyek 
most már elülnek, kicsit könnyebb dolguk lesz önöknek is védeni a mundér becsületét, 
úgyhogy ehhez kívánok önöknek sok sikert.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Csóti képviselő úr jelentkezett. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! 

Köszönjük a beszámolót. Én csak a bővítéssel kapcsolatos kérdéskörhöz szeretnék néhány 
észrevételt tenni, netalán tán még javaslatot is a végén. 

Teljes mértékben helyes a magyar álláspont a bővítés további forszírozása vagy 
támogatás ügyében. Teljesen érthető, a magyar geopolitikai szempont ezt diktálja, de azért a 
realitásokkal egyrészt tisztában kell lennünk, másrészt figyelembe kell vennünk pontosan azt 
a kérdéskört, amit államtitkár asszony említett Szerbiában a magyar nemzeti kisebbséggel 
kapcsolatban.  

Elhangzott az, hogy Szerbia tett pozitív lépéseket ez ügyben, valóban a kulturális 
autonómia körvonalai fölrajzolódtak és elindult a megvalósítás is, de abban a pillanatban 
szinte másnap, amikor Szerbia elkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, akkor az 
Alkotmánybíróság kimondta, hogy hol kell visszavenni a jogokat, de természetesen a VMSZ 
és más ottani politikai erők is tiltakoztak ez ellen.  

Most mindjárt a javaslatot is mondom. Az lenne a tiszteletteljes javaslatom, hogy a 
magyar külpolitika ezt nagyon szorosan kísérje figyelemmel, és tegyen lépéseket akkor, 
amikor valóban nem hogy előrelépne, hanem visszalép Szerbia a kisebbségi jogok biztosítása 
terén.  

Ami a többi országot illeti, amelyeket államtitkár asszony említett. Tegnap voltam 
éppen Németországban, pontosabban a bajor szabad államban, és ott tárgyaltam a CSU 
külügyi titkárával meg a parlament első alelnökével, akik kategorikusan kijelentették, hogy 
Törökország soha nem lesz az Európai Unió tagjai, és ez a nézet Münchenben nagyon erős, de 
Berlinben is körülbelül ez az álláspont van.  

Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy miközben nekünk Törökország felé a 
kétoldalú kapcsolatokban pozitív jelzést kell adni, azért az európai porondon figyeljünk oda, 
hogy ne maradjunk egyedül ezzel az állásponttal. Ugyanakkor amit államtitkár asszony 
mondott, pontosan igaz és pontosan figyelembe kell venni: Törökország kell is meg nem is 
kell. Biztonságpolitikai szempontból kell, a NATO-ba kell, egyébként is jó, ha van, de a dolog 
rendkívül kényes, tehát én egy kicsit visszafogottabb lennék az európai porondon 
Törökország támogatását illetően. Persze kérdés, hogy meddig lehet ezt folytatni, mert a 
törökök türelme most már fogytán van. 

Ami Boszniát illeti, egy rövid megjegyzést tennék. Rövid távon semmi esélyt nem 
látok sajnos, de középtávon sem nagyon. Ez egy szomorú dolog. Kell segítenünk Boszniát, 
törekedjünk rá, de lehet, hogy egész más megoldás lesz majd, de ez egy külön fejezet. A többi 
ország pedig jöjjön ha tud jönni, támogassuk őket!  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elhangzottak alapján nekem is lenne két rövid 

kérdésem. (Dr. Horváth János jelentkezik.) János bátyámnak rögtön megadom a szót. 
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Az egész tájékoztató alatt foglalkoztatott az ügy. Azt látom most jelenleg, hogy az 
Európai Unión belül az Európai Unión kívüli - adott esetben a keleti partnerség vagy a 
Nyugat-Balkán - kérdésekben letompultak azok az európai perspektívák, amelyek ezeknek az 
országoknak akár fontosak is lehettek volna és azt is úgy érzem, hogy az elmúlt évek 
kommunikációján túl, bizonyos támogatási formákon túl valahogy nem sikerült érvényesíteni 
ezt az elképzelést az országokban.  

Szerintem ezt mutatja Bosznia ügye is. Az ukrán kérdés egyértelműen nagyon mély és 
komoly tanulsággal bír. Azt látom, hogy Macedóniában is elindult egy, úgy érzem, hogy 
amennyiben a lehetőségét az európai uniós közeledésnek, perspektívának nem fogják 
megkapni, ott is előbb-utóbb ebből konfliktus lesz. Tehát ezek érzések, illetve úgy gondolom, 
hogy itt nagyon kritikusan kell magunkat mint az Európai Uniót nézni abból a szempontból, 
hogy bekínáltunk évekkel ezelőtt perspektívákat, sokat beszéltünk róla. Valamennyi 
támogatást biztosítottunk ezeknek az országoknak, de - sok mindennel magyarázható ,- de 
ezek a perspektívák mintha elhomályosultak, illetve eltompultak volna.  

Ennek következtében látom azt, érzem azt, hogy az ukrajnai helyzet, illetve az, hogy a 
társulási megállapodást nem írták alá decemberben, illetve az azzal járó összes szabad 
kereskedelmi megállapodást és így tovább, az az érzésem, hogy talán alulméreteztük azt a 
lehetőséget, amivel Ukrajnát még közelebb lehetett volna hozni az elmúlt hónapokban az 
Európai Közösséghez és talán az orosz érdekek erősebbek voltak Ukrajnában, és valamilyen 
szinten elvezetett ehhez a nagyon kemény politikai konfliktushoz, illetve az ország 
belpolitikájában vihart és majdnem polgárháborús szinteket kavart. 

Úgy érzem, hogy itt mint ha egy kicsit a saját hiányosságaink is benne lennének. Még 
egy apró kérdésem lenne. Utóbbi napokban felerősödött az a hír, hogy Cipruson, a szigeten a 
török és a görög rész között elindult egy nagyon komoly együttműködés. Sokak szerint ez 
összefügg azzal is, hogy Ciprus környékén jelentős olajlelőhelyeket fedeztek fel, illetve van 
ennek egy nagyon jelentős gazdasági közeledése is, de úgy tűnik, mint ha a két fél részéről 
elindulna egy föderatív közeledés, tehát ez sok szempontból akár jó hír is lehet a ciprusi ügy 
megoldásában.  

A kérdésem az, hogy várható-e hogy ez a folyamat erősödni fog és talán hosszú 
évtizedek után megoldódhat-e Cipruson ennek a kettészelt országnak az ügye? Nem szeretnék 
történeti áttekintést, mert görög oldalon is másként vélekednek dolgokról, illetve a török 
oldalon is. Az a kérdésem, hogy várható-e ez, hogy tényleg egyfajta megbékélés és egyfajta 
kiegyensúlyozott föderatív rendszer létrejöhet Cipruson.  

Horváth János képviselőtársunk, majd Kovács alelnök úr következik. 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Államtitkár Asszony! Nagyon 

érdekes. Egyetlenegy szemponthoz van idő, lehetőség, gondolom, hogy szóljak. Nevezetesen 
kiemelem a versenyképesség témáját. 

Tanácsolom a magyar külpolitika számára a jövőben, hogy többet kell figyelni erre a 
témára. Az Európai Unió egymaga fél évszázaddal ezelőtt azzal a gondolattal jött, hogy közös 
piac, ami versenyt, a gazdasági tényezők egymással való kipróbálását hozza, e tekintetben 
persze, hogy történtek dolgok, de én inkább azt jegyeztem föl esztendőkön át, hogy mennyi 
minden nem történt meg.  

Milyen sokszor kifejezetten monopolisztikus jellegű magatartás, tehát a verseny 
ellentéte kerekedett fölül, sőt eluralkodott, következésképpen aztán a regulációkkal ezt 
próbálták néha referálni, azonban a regulációk közben inkább súlyosbították a helyzetet, végül 
ott tartunk, de egy jelenség, amibe manapság  belebotlunk, belebotlanak az országok, amit 
úgy lehet nevezni, hogy egyfajta oligopolistic, valami felé való tendálás. Ez ellen sok 
mindenki tiltakozik, senki sem szereti ezt a szót. Mégis ha politikusként ezt hallom, 
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ugyanakkor mint szakember mint szaktudós, közgazdász azt mondom a magam analízisével, 
hogy igenis Európa „Oligopia” felé tendálódott ez alatt az esztendők alatt. 

Tehát tanácsolom azt, hogy a jövőben ez legyen szemontja a magyar külpolitikának. 
Köszönöm.  
 
ELNÖK: Kovács alelnök úr! 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Államtitkár 

asszony! Az anyag korrekt szakmai előterjesztés. Bámulatosan ügyesen kerüli ki mindazokat 
a problémákat, amelyek Magyarország és az Európai Unió viszonyában léteznek és amelyeket 
államtitkár asszony is pontosan ismer. Természetesen nincs abban a helyzetben, hogy ezekre 
reagáljon vagy ezekről beszéljen. 

Az első probléma, amit látok és 5 év bizottsági munka után ma is megvannak a 
kapcsolataim az Európai Unió számos politikusával. Az első problémát miniszterelnök úr 
világképe jelenti: a Nyugat hanyatlik, kialudt a fáklyája - a nagyköveti értekezleten mondta 
ezeket a szavakat; Keletről fúj a szél, és ez elment odáig, hogy Oroszországot egyenesen 
szövetségesnek minősítette, mely szövetség alapja - mondta rákérdezésre - a közös keresztény 
gyökerek. Azt hiszem, hogy Putyin elnök erről másképp gondolkodik. 

A második dolog az uniós válságkezelés. Lebecsülése annak állítása, hogy képtelen a 
válságot kezelni, miközben jó néhány ország, ha nem lett volna az Unió tagja, összeomlott 
volna és ezzel - a harmadik - szembe állítani Magyarországot, amely irigyelt példa és 
fantasztikus teljesítményt nyújt - a számok természetesen ezeket nem tudják alátámasztani -, a 
fejlődés motorja, az innováció központja, 4 százalékos növekedés. Csak visszautalok. Azt 
hiszem, ’11-es adat volt, ami körülbelül hasonló növekedést, jó 3-4 százalékot jósolt. Azóta 
eltelt pár év, és nem hogy 3-4 százalék, néhány évben még a visszaesés is folytatódott.  

Termelési központ leszünk Kínában. Hiába van messze Kína! Én tagja voltam az 
Európai Bizottság és Kína közötti munkacsoportnak, ismerem a kínai vezetés gondolkodását. 
Az, hogy ők udvariasan mosolyognak és bólogatnak, nem azt jelenti, hogy el is hiszik 
mindazt, ami ott elhangzik. 

Végül a kritikákra való reagálás. Első reakció, hogy tájékozatlanok, azt sem tudják, 
hogy miről beszélnek. Természetesen az Európai Unióban a Bizottság tagjai, akik mindennap 
több mint 100 oldalas összefoglalót kapnak a tagországokról, fogalmuk nincs, hogy mi van 
Magyarországon. Minden más országot tudnak, minket mindig félreértenek, tájékozatlanok. 

A következő fázis, hogy egyenesen beavatkoznak Magyarország életébe. Elfelejti azt, 
hogy a Bizottságnak kötelessége a guardian of the Treaty, a szerződés őre van az 
alapokmányban is. Aztán az ígéreteket, amelyeket sorozatosan megszegnek. Drámai volt az, 
amikor miniszterelnök úr 2012 áprilisának közepén ígéretet tett Barroso elnöknek különböző 
változtatásokra egy keddi napon, Barroso szerdán erről tájékoztatta a bizottságot, pénteken a 
miniszterelnök úr a Kossuth Rádióban mindent visszavont, és azt mondta, hogy semmit nem 
módosítunk, semmit nem változtatunk. Ezt csak akkor lehetne, ha 200 évvel ezelőtt nyilván 
hónapok telnek el, mire eljutnak ezek a hírek, de például egy órán belül ott volt Barroso elnök 
és a Bizottság tagjainak asztalán ez a nyilatkozat szó szerint angol és francia fordításban. 
Tehát ezért kár próbálkozni kettős beszéddel, pávatánccal be lehet csapni. Martin Schultz 
mondta, hogy elismerik, tudják, hogy Orbán Viktor okos ember, de mi sem vagyunk hülyék, 
mondta, és ezt érdemes figyelembe venni. 

Az egész gyarmatosítás, hogy az Unió mintegy gyarmatosítani akar. Ezen szoktak 
tréfálkozni, hogy Magyarország mint az Unió tagja akkor saját magát is gyarmatosítani 
akarja? Mert az Unió gyarmatosítani akarja Magyarországot, Magyarország szabadságharcot 
vív, tehát mi egyszerre vagyunk a gyarmatosítás tárgya és ellenfele, akik harcolunk ellene. A 
szabadságharc, ami erre épül. 
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Csak egy zárójeles megjegyzés, amire aztán végképp nem várok reagálást. Remélem, 
hogy ’14 áprilisa után egy más kormány új alapokra helyezi ezt a viszonyt, mert ez így nem 
tartható, és amikor Angela Merkel azt mondja, hogy körültekintően kell bánni a kétharmados 
többséggel, az komoly kritika Angela Merkeltől. Az azt jelenti, hogy most nem így bánik, 
különben nem vetette volna föl. Ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha történetesen 
úgy alakulna, hogy ez a kormány folytatja a munkáját, akkor is alapvető fordulatot kell elérni 
ebben a viszonyban, mert ez így nem működik, ha meg másik kormány veszi át a dolgot - 
akkor azt hiszem, hogy annak le kell vonni a tanulságát, hogy mi az, ami működik, és hogyan 
lehet Magyarországot ismét az integráció magjához sorolt országok közé sorolni. Még nem is 
voltunk tagok, csak mentünk előre a bővítési folyamatban. Már kaptunk rendszeresen 
meghívást és szerintem ennek nyomai is vannak, ahol a tagoknak is csak egy szűk köre vett 
részt, mert Magyarországot annyira az integráció magjához sorolták és annak támaszának 
tekintették, mely szerepet most Lengyelország, részben Csehország vette, veszi át. Jó lenne, 
ha Magyarországra újra úgy tekintenének, mint az integráció mélyítésének, bővítésének egy 
valódi hívére, nem arra, aki csak szavakban támogatja ezt.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Ugyanezek lettek volna a kérdéseim, de csak egy rövid megjegyzésem lenne, 

mert Kovács alelnök úr elég sok mindent felhozott, illetve összeollózott. Nekem tényleg 
óhatatlanul az jut eszembe, hogy a minap kezembe került egy szocialista szórólap és abban a 
pedagógusok béremelésével kapcsolatos kérdésben 2012-es adatokat írnak le. Zárójeles 
megjegyzés, hogy 2013. volt a pedagógusbérek növekedésének időszaka, ettől függetlenül 
könnyedén leírják, hogy a pedagógusok kevesebb fizetést kapnak. Tehát úgy gondolom, hogy 
nagyjából ilyen megközelítésben kell bizonyos részeket kezelni, másrészről pedig ettől 
függetlenül úgy gondolom, hogy persze, voltak viták az Európai Unióval, voltak viták a 
különböző intézményekkel, de ezek jelentős részben olyan politikai viták, amelyek lezajlottak 
mind az Európai Parlamentben, mind pedig a különböző párcsaládok között pro és kontra. 
Úgy gondolom tehát, hogy ezek azok a viták, amelyek az európai kérdésekben sok esetben, ha 
lefordítjuk és nemcsak a kiemelt szöveg- és mondatrészeket erősítjük fel, akkor ezek 
összetettebb és komplexebb vitának a részei voltak. 

Ettől függetlenül természetes dolog, hogy különböző álláspontunk van az elmúlt 
néhány év európai folyamatairól, illetve különösen a válságkezelésről, bár a magyarországi 
eredményeket azért nem írnám le a 2008-as és 2009-es-, illetve 2010-es adatokhoz képest, 
amikor éppen volt egy kőkemény 7 százalékos mínusza a magyar gazdasági növekedésnek, 
sőt, 7,4 százalék, de meg lehet nézni, hogy honnan jött föl az ország arra a szintre, hogy ma 
már több londoni elemző is 2 százalék fölötti növekedést prognosztizál. 

Ezt csak röviden jegyeztem meg. Elnézést, hogy szaporítottam a szót. Államtitkár 
asszonyé a szó. 

Győri Enik ő válaszai 

GYŐRI ENIKŐ külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Köszönöm a 
kérdéseket. Ertsey képviselő asszonynak válaszolnék először a föld ügyében, illetve az egész 
kérdést a 4 alapszabadság kontextusába szeretném helyezni.  

Nem lehet kiemelni a négyből egyet. Ezt mi is sokszor elmondtuk, hogy ez nem egy à 
la cart étlap, hogy az egyik, a másik vagy a harmadik. Nagy örömömre szolgált egyébként két 
nappal ezelőtt az Általános Ügyek Tanácsán azt megélni, hogy azok az országok, amelyek 
pont a szabad mozgás kapcsán mindenféle többé vagy kevésbé hangos és mennyire nyílt 
kételyt fogalmaztak meg, hogy fent kell-e tartani ezt az alapszabadságot, hirtelen a svájci 
népszavazás hatására hihetetlen bajnokaivá váltak a szabad munkaerőmozgásnak, úgyhogy ott 
azért meg is kellett jegyeznünk, hogy nagyon örülünk, hogy ez egy sokak által osztott nézet 
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lett hirtelen, de azt szeretnénk, ha ez nemcsak Svájc és az Európai Unió kapcsolatrendszerére 
lenne igaz, hanem az Unión belül is mindenki ezt így gondolná. 

Ezt azért emelem ki, mert a képviselő asszony földvásárlásról beszél. Ez a tőke szabad 
mozgása. A föld nem tud mozogni, a tőke mozog értelemszerűen, és azt gondolom, hogy 
akkor van egyensúly, ha a négy szabadságot egyformán kezeljük. Az, hogy ez egy speciális 
javaink egyike - a föld - nem véletlen, hogy minden tagállam igyekszik ezt szabályozni. 
Annál is inkább, mert nagyon eltérő történelmi háttérrel rendelkezünk, a földárak tekintetében 
is óriási különbségek meg az egyes országokban a helyben lakó polgárok tőkeerejét tekintve 
is óriási különbségek vannak, úgyhogy nem véletlen, hogy mindegyik tagállam igen jelentős 
mértékben igyekszik biztosítani azt, hogy a saját polgárai jussanak elsősorban a földhöz, 
illetve azok, akik helyben laknak, azt megművelhessék. A magyar földtörvény egyébként 
erről szól. 

Az, hogy ezt érik kritikák, természetesnek tartom, ehhez vannak megfelelő szervek 
amelyek egyébként ha akarják, vizsgálják, és akkor majd jutnak valamire, és vannak 
megfelelő konfliktuskezelési eljárásai az Európai Uniónak. Azt vissza kell utasítani mint 
ahogy a magyar kormány kapott olyan kritikákat meg olyan megoldási javaslatokat, hogy a 
Tanács foglalkozzon ezzel, annak nem az az útja-módja, a jogszabályok vizsgálata nem a 
Tanács dolga. 

Az, hogy a képviselő asszony azt is mondta, hogy akár még a spekuláció is lehetővé 
válhasson, Magyarországon azt nem lehet. Spekulálni a földdel nem lehet, ezt igyekszik a 
törvény totálisan ellehetetleníteni, és én biztos vagyok abban, hogy ezt mostanra már sikerült 
egyértelművé tenni mindazok felé, akik egyébként ilyen vágyakat tápláltak. Az, hogy valós 
párbeszéd folyik-e az Európai Unió megfelelő szerveivel, azt tudom mondani, hogy igen. 
Szerintem az, hogy a magyar kormány minden kérdésben hajlandó volt párbeszédet folytatni, 
annak az egyértelmű bizonyítéka az, hogy az úgymond nagy ügyekben - amelyekről 
egyébként Kovács László is érintőlegesen szólt - mindegyikben született megoldás.  

Ha nem lett volna párbeszéd, nem lett volna megoldás. Akkor csak diktátumok 
lehetnének, de nem így volt. Az ügyeinkben a 2012. januárban indított 3 kötelezettségszegési 
ügyből egyet megoldottunk, kettő végződött a bíróságon, egyik ügyben született egy ítélet, azt 
végrehajtottuk, a másik ügyben még nincs ítélet. Az az egy ügy van a nagy ügyekből, az 
úgymond nagy ügyekből, amely függőben van. (Szabó Vilmos belép a terembe és helyet 
foglal.) 

A tavalyi ügyek közül pedig, ami a negyedik alkotmánymódosítás kapcsán érkezett, el 
sem jutottunk a kötelezettségszegési fázisig, mind a három ügyet egy szoros párbeszéd, heves 
politikai vitákkal kísért szoros párbeszéd útján megoldottuk. Az, hogy Magyarország nem volt 
rugalmas meg nem volt semmilyen párbeszédre meg változtatásra képes, egyszerűen nem 
igaz, mert különben nem oldottuk volna meg a problémánkat. Például volt ötödik 
alkotmánymódosítás. 

És voltak kérdések, amelyekben az Európai Bizottság elfogadta a magyar álláspontot. 
Tehát a párbeszéd arról szól, hogy beszélgetünk, megpróbáljuk megérteni egymás 
álláspontját, és utána mind a két fél hajlandó volt a korrekcióra. Úgyhogy ha nem így történt 
volna, akkor most nem ott lennénk, hogy nincs nyitott ügyünk.  

Egyetlen megjegyzés: köszönöm a Külügyminisztériumot és a Külügyminisztérium 
vezetését ért elismerést. A külügyminiszter Magyarországon Martonyi János ebben a 
pillanatban (Ertsey Katalin: More or less.) egészen a kormány megbízatásának végéig. 

Csóti képviselő úrnak a bővítéssel kapcsolatos megjegyzéseire, ami Szerbiát illeti, ott 
én magam is beszéltem erről. Az Európai Bizottságnak mi írásban is átadtuk egyébként, hogy 
a 23. és 24. fejezet kapcsán milyen elvárásaink vannak, melyek azok a kérdések, amelyeket 
meg kell oldani ahhoz, hogy egyébként ezeket a fejezeteket mi is tárgyalni tudjuk és majd le 
tudjuk zárni. Itt nagyon egyértelműek a kérdéseink, de azt nagyon transzparensen tesszük, 
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tehát nemcsak a bizottságnak mondjuk, hanem a szerbeknek is, és egyébként sok magyar 
szakértő segíti őket. Több közös projektben a magyar szakértők ott vannak Belgrádban és 
segítik, hogy a szerb adminisztráció meg tudjon küzdeni egyébként a csatlakozási tárgyalások 
által jelentett igen komoly munkateherrel. 

Választások lesznek március 16-án. Abban bízom, hogy olyan kormánya lesz 
Szerbiának, amely ezen az úton marad, és lehet velük rendezni majd a fennmaradó 
problémákat, beleértve egyébként a nemzetiségi tanácsok helyzetét, ami az alkotmánybírósági 
döntés után előállt. 

Törökországgal kapcsolatosan nem látom azt, hogy mi egyedül maradnánk. Folyik egy 
vita. Németországban Merkel kancellár legutóbb azt mondta, hogy a török csatlakozási 
tárgyalás nyitott végű folyamat. Mi azt gondoljuk, hogy így sok fölösleges időt veszítettünk és 
az Unió hitelessége forog kockán, mint egyébként az egész bővítési folyamatban. Balla elnök 
úr is utalt erre. Márpedig nem lehetünk hiteltelenek, nem veszíthetjük el. Ha egyszer valamit 
mondunk és a másik fél teljesít, akkor mi nem adjuk azt meg. Erre mi rendszeresen felhívjuk 
a többi tagország figyelmét. Azt hiszem, elég erősen letettük ebben a névjegyünket. 

Ciprussal kapcsolatosan: ez egy nagyon pozitív fejlemény, hogy a ciprusi pártok nagy 
többsége emellett van, beleértve a legnagyobb ellenzéki pártot is, hogy folyjon a párbeszéd. 
Szerintem ezt nem lehet megjósolni, tehát egy első tárgyaláson vagyunk túl, ami a 
kapcsolatok újrafelvételéről szólt, mármint hogy elindulnak újra az egyeztetések. Ezt az 
ENSZ-től kezdve az Európai Unió vezetéséig mindenki üdvözölte. Azt kívánom, hogy ők 
tudjanak egymással dűlőre jutni. A két fél akaratától függ, senki mástól, mi csak 
reménykedhetünk, ennek egyébként komoly hatása lenne például a török csatlakozási 
tárgyalásokra is, hiszen Ciprus nagyon sok fejezet tárgyalását blokkolja és akkor ez is 
megszűnhetne, és azt gondolom, hogy az mindenki hasznára válna. 

Horváth János képviselő úrnak a versenyképességről. Egyetértek: ez a legnagyobb 
problémája az Európai Uniónak. Arról folyik a vita, hogy mi ennek a legfőbb akadálya, hogy 
lehetne ezzel megküzdeni. Egyet emelnék ki: az energiaárat. Mindenki azt gondolja, hogy 
olcsóbb energiára lenne szükség az Unióban. Képtelenek vagyunk versenyezni mondjuk az 
Egyesült Államokkal, ha ott csak harmadakkora az energiaár. Hogy hogyan jussunk előre, 
arról folyik egy vita, de jelzem, hogy ez megint nem magyar-EU-vita, hanem arról szól, hogy 
vajon valóban lehet-e már teljesen szabad piaci árat alkalmazni és a tagállamokban, 16-17 
államban továbbra is hatósági ár van, megintcsak nem vagyunk egyedül. Úgyhogy itt ez egy 
komoly témája a márciusi Európai Tanács ülésének is, és itt amíg nincs egy teljesen kiforrott 
európai belső energiapiac, azt gondolom, hogy addig nem bízhatjuk rá teljes egészében a 
piacra a szabályozást, mert nem lehet összevetni egy ezer irányból összeköttetett Németország 
helyzetét mondjuk Máltával vagy akár csak Magyarországgal.  

Azt gondolom, hogy Kovács László alelnök úr által bemutatott kép a magyar-EU 
kapcsolatrendszerrről, torz kép. Rengeteg vihar volt, ezt senki nem titkolja. Én is beszéltem 
róla egyébként a legelején ennek az ülésnek. Azt továbbra is állítom, hogy nincs ebben a 
pillanatban nyitott kérdés olyan, amit politikailag ne rendeztünk volna. Folyik párbeszéd több 
ügyben, de úgymond a magyar jogállam, alkotmányosság, demokrácia témák között egyetlen 
nyitott kérdés sincs. Energiaárakról vitatkozunk. 

Aztán vitatkozunk az összes dossziéról, ami az asztalon hever, és jelzem, hogy ezek 
közül egyben sem érzem úgy, hogy Magyarország elszigetelődött volna. Mindenhol van egy 
szövetségi rendszerünk, ezeket működtetjük. Ezek változó szövetségi rendszerek. Egy állandó 
szövetségi rendszerünk van, ez a visegrádi négyek, amely meggyőződésem, hogy sokkal 
jobban működik, mint bármikor korábban. Ezt nemcsak én mondom, hanem a partnerek 
maguk. Szinte napi szinten egyeztetünk. Minden tanácsülés előtt az adott tanácsi formációban 
részt vevő miniszterek, államtitkárok egyeztetnek, rengeteg közös állásfoglalás, közös 
nyilatkozat van.  
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Van egy együttműködési szabály, hogy ahol tudunk, megyünk együtt előre, ahol nem, 
mert eltérőek az érdekeink, ott külön-külön haladunk, de mindig egymás álláspontjának 
tiszteletben tartásával, igyekezve egymásnak kárt nem okozni. Tehát nem tudjuk mindenben a 
közös álláspontot felmutatni. Például GMO-ügyben nincs V4-es álláspont. Négyből hárman 
tudtunk ketten együtt menni, egy ország nem, de ebben én semmi problémát nem látok, és a 
visegrádi országoknak súlyuk van. Amit az alelnök úr mondott ezekről, hogy külső mag, 
belső mag, hogy hogy állunk, én egyébként ebben a tekintetben nem látom a magyar álláspont 
változását. Továbbra is azt gondoljuk, hogy jó lenne az unió integritását megőrizni, meg lehet 
nézni minden dokumentumot. Továbbra is így szerepel, és ezekben a belső egyeztetésekben 
legtöbbször ott ülünk, a háttérben zajló egyeztetésekben is, tehát soha nincs olyan érzésem, 
hogy valamiből minket kiszorítanának.  

Az, hogy mit ígérünk meg és mit tartunk, belemehetünk ebbe a vitába. Azt gondolom, 
hogy eléggé távolra vinne. Azt, hogy az Európai Bizottságnak joga van foglalkozni a 
jogszabályok vizsgálatával, nem emlékszem olyan állásfoglalásra, hogy mi ezt vitattuk volna. 
Azt vitattuk, ha olyan témába szól bele a Bizottság, amely nem kompetenciája. Ha más uniós 
szerv olyan témát kezd ki, amelyre semmilyen kompetenciája nincs. Ha tehát például a 
Tanácsba akartak kétoldalú vitákat bevinni, az ellen felszólaltunk, mert annak nem az a helye. 
Ha az Európai Parlament olyan állásfoglalást fogadott el, amely egyértelműen túlterjeszkedik 
a hatáskörén, akkor természetesen az ellen nagyon keményen felléptünk. 

Az Európai Bizottság mint a szerződések őre vizsgálja a magyar jogszabályokat, én 
nem tudok olyan kijelentésről, hogy ami kompetenciába tartozott volna, mi azt kétségbe 
vontuk volna, sőt, volt egyértelmű miniszterelnöki nyilatkozat 2012 április 24-éről hogy 
természetesen a bírósági ítéleteket majd végre fogjuk hajtani és ezt meg is tettük. Úgyhogy én 
semmi olyat, hogy szószegők lettünk volna, nem tapasztaltam, és ezt vissza is kell utasítanom. 

A magyar válságkezelésről pedig - és hogy ki kit becsül le - az engedtessék meg 
nekünk, hogy folytathassunk vitát arról, hogy mit hogyan lehet a legjobban csinálni és 
lehessenek jobb és rosszabb gyakorlatok. Én most retorikai ügyekbe nem kívánok belemenni, 
de azért nézzünk már rá az adatokra! És most mivel közeledik az uniós csatlakozás 10. 
évfordulója és üres óráimban próbálok némi visszatekintést adni és tényleg kiváló 
táblázatokat gyártanak az elmúlt 10 évről, csak a számokról, nagyon izgalmas dolgokat látok. 
Majd remélem, hogy április végén erről sok értelmes fórumon folyik majd egy párbeszéd. 
Csak egy olyan adatsort csináltattam, hogy mondjuk a maastrichti kritériumok szempontjából 
hol álltunk az elmúlt 15 évben. Mikor voltunk legközelebb úgymond ezen feltételek 
teljesítéséhez? 2001-ben voltunk legközelebb és most.  

Úgyhogy beszélgethetünk mi arról, hogy hogy áll Magyarország, beszélgethetünk a 
válságkezelés hatékonyságáról. Nincs senki a bölcsek kövének birtokában azt kell hogy 
mondjam, és ha most megint csak az adatokra ránézünk, növekedés, foglalkoztatás és a 
tendenciák tekintetében, akkor Magyarország, igenis azt kell hogy mondjam, hogy ezekben a 
témákban jó helyen áll. Lehet kritizálni - mi is megtesszük, és tényleg a retorikáról ne 
beszéljünk -, de azért vannak adatok, hál’ istennek még mindig vannak tények és az, hogy a 
magyar válságkezelést egyébként nem sok kritika érte az utóbbi fél évben, az annak 
köszönhető, hogy az adatok önmagukért beszélnek.  

És még mindig nem beszélek arról, hogy mi már minden problémát megoldottunk, de 
van egy egyértelműen pozitív tendencia, azt hiszem, hogy azt nem lehet tagadni.  

Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Nincs más hátra, mint hogy 
döntsünk arról, hogy ki támogatja a J/13713. számú jelentést. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy. 
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A bizottság 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 
Miután a plenáris ülés még nem tűzte napirendjére a jelentést, azt jelenti hogy írásban nyújtja 
be a bizottság az ajánlását, ha ezzel egyetért a bizottság. (Szavazás.)  

Köszönöm szépen.  

Egyebek  

Miután igyekezni kell a szavazások kezdésére, 2. napirend pontunkban, az „Egyebek”-
ben tájékoztatom a bizottságot, hogy várhatóan ez volt az ülésszak utolsó bizottsági ülése, 
amennyiben nem történik semmi rendkívüli.  

Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt időszak és évek munkáját. Feltehetően - ha 
nem jön közben semmi rendkívüli - ebben a körben ma találkoztunk bizottsági ülés keretében 
egymással. Mindenkinek kívánom a lehető legjobbakat a következő időszakra, de majd 
áprilisban visszatérünk a témára.  

Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 35 perc) 
  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta 


