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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 54 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat és köszöntöm az Országgyűlés 
munkatársait.  

A mai napirendi pontjaink megtárgyalása előtt az első teendőnk a 
határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív, valamint az eseti képviseleti 
megbízások alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes.  

A mai napra két napirendi pontot terveztünk, amit képviselőtársaim a törvényi 
előírásoknak megfelelően a hétvégén e-mailben megkaptak. Az 1. napirendi pont: 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat. Itt 
döntenünk kell a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
házszabály 92. § (4) bekezdése alapján. A vitához kapcsolódó bizottságként 
szeretnénk bejelentkezni. 2. napirendi pontunk: tájékoztató Magyarország 2015. évi 
nemzeti reformprogramjára és konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus 
ajánlásról. A napirendi pont előterjesztője Balogh László, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium helyettes államtitkára. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye a napirendi pontokkal kapcsolatban. (Nincs 
jelentkező.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel: ki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a mai ülés napirendjét. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Napirend előtt tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy május 
13-án a lengyel szejm európai uniós ügyi bizottságának a szervezésében informális 
tanácskozásra került sor a parlamenti szubszidiaritásvizsgálatok és az Európai 
Bizottság éves munkaprogramjának parlamenti ellenőrzése tekintetében. Ezen az 
ülésen részt vettem. A hozzászólásomban egyrészt fontosnak tartottam, hogy az első 
félévi COSAC-elnökségi találkozók napirendjén vitassuk meg a Bizottság 
munkaprogramját, ahogy azt a magyar elnökség alatt hagyományteremtő szándékkal 
tettük 2011-ben, másrészt egyetértettem azzal a kezdeményezéssel, hogy minden 
nemzeti parlament alakítsa ki véleményét a bizottság munkaprogramjával 
kapcsolatban lehetőleg minden év március végéig.  

Ez a találkozó egy rendkívül hasznos megbeszélés volt, amelyen nyolc vagy 
kilenc parlamenti bizottsági elnök vett részt, és mintegy kvázi felkészülés volt a 
nemsokára, a jövő hét vasárnapján kezdődő rigai COSAC-ülésre, hogy 
összefogottabban tudjunk valamifajta határozatot hozni a nemzeti parlamentek 
szerepének a növelésével kapcsolatban, ha úgy tetszik a Bizottság ellenében.  

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. 
számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához. A 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot T/4730. 
szám alatt kapták kézhez képviselőtársaim. Döntenünk kell a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről.  

Tisztelt Bizottság! Az idén a tavaszi ülésszakban tárgyalt költségvetési 
törvényjavaslat esetén a mai ülésünkön egy – azt is mondhatnám, hogy – technikai 
jellegű döntést kell hoznunk a határozati házszabály 92. § (4) bekezdése alapján arról, 
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hogy a részletes vitát a törvényjavaslat mely szerkezeti egységére, azaz 
rendelkezésére, mellékletére akarja a bizottságunk lefolytatni. Javaslom, hogy 
bizottságunk a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-74. §-ra és az 1-10. mellékleteire 
jelentkezzen be. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.  

Akkor szavazásra teszem fel: ki támogatja a törvényjavaslat egészére való 
bejelentkezését a bizottságnak? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv 
számára megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag támogatja.  

Tisztelt Bizottság! Nemsokára következik a 2. napirendi pontunk 
megtárgyalása. Balogh László helyettes államtitkár úr valahol a Parlament folyosóin 
keresi bizottságunk szobáját. Addig szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)  

Folytatjuk az ülést.  

Tájékoztató Magyarország 2015. évi nemzeti reformprogramjára és 
konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus ajánlásról 

Köszöntöm Balogh László helyettes államtitkár urat és kedves munkatársát a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Balogh államtitkár úr lassan bizottságunk 
tiszteletbeli tagja lesz, hiszen amikor hívjuk, akkor mindig jön és tájékoztat 
bennünket.  

Tisztelt Bizottság! Bizottságunk két héttel ezelőtt tárgyalta a kormány által 
benyújtott konvergenciaprogramot és a nemzeti reformprogramot. Ma ismét 
köszönthetjük Balogh államtitkár urat az Európai Bizottság által 2015. május 13-án 
előterjesztett országspecifikus ajánlásokkal kapcsolatban. Az európai szemeszter 
fontos állomásához érkeztünk, most van lehetőség az ajánlások megvitatására, akár 
értelmezésére, esetleg módosítására. Tájékoztatom államtitkár urat és a bizottság 
tagjait, hogy a mai vitára szűk egy óra áll rendelkezésre, mivel 11 órától Elżbieta 
Bieńkowska uniós biztos asszonnyal folytatunk eszmecserét a Gobelin teremben a 
Gazdasági bizottság tagjaival együtt. Tehát úgy próbáljuk az előadást megtartani és a 
kérdéseket feltenni, hogy 11 óra előtt öt perccel be tudjuk fejezni, mert 11 órára illik 
ott lennünk a tárgyaláson.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Átadom a szót a kormány 
képviseletében az ülésen résztvevő államtitkár úrnak. Kérem, röviden tartsa meg az 
expozéját, és utána a bizottság tagjainak lesz alkalmuk kérdéseket feltenni vagy 
kommenteket mondani. Ezeket összegyűjtjük, és majd ismét átadjuk a szót 
államtitkár úrnak. Tessék parancsolni!  

Balogh László helyettes államtitkár tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára: 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót és köszönöm a 
lehetőséget, hogy ebben a körben lehetek, és köszönöm a megtisztelő szavakat. Az, 
hogy már tiszteletbeli tagnak minősítenek, kifejezetten váratlan és meglepő volt 
számomra, de jólesett. Természetes, hogy a bizottság számára mindig rendelkezésre 
állok, amikor ez lehetséges, illetve amikor ezt a bizottság igényli, hiszen ez a munkám 
része, és természetesen a szolgálat része.  

Azzal szeretném kezdeni, hogy az európai szemeszter egy ideje immár 
hagyományos folyamata az Európai Bizottságnak, de ebbe a hagyományba az idén 
több újdonság és újító elem is került. Az egyik – ami talán a legfontosabb – egy 
magyar részről sokat kritizált elem javítását jelenti: sokkal több idő van, több idő lett 
arra, hogy az ajánlásokat a kormány és a kormány képviselői, valamint természetesen 
a nyilvánosság megismerhesse, és adott esetben ezeket kommentálhassa. A korábbi 
évek gyakorlatával ellentétben a tavalyi évben, azt hiszem, összesen 36 óránk – nem 
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36 napunk, hanem 36 óránk – állt rendelkezésre arra, hogy a Bizottság által 
kibocsátott ajánlásokat hivatalosan, sok-sok tárcával és szakértővel egyeztetve a 
magyar kormányzat véleményezni tudja, ami a transzparenciának és a hatékony 
politikai párbeszédnek nem feltétlenül használt.  

Ebben az évben teljesen más lett a helyzet, nem utolsósorban azért, mert az 
ősszel felállt új Bizottság, a Juncker vezette új Bizottság meghirdette, hogy nagyobb 
transzparenciát kíván az ajánlások megfogalmazásában kialakítani, áramvonalasítani 
is akarja az ajánlásokat – erre majd később visszatérek –, és olyan ajánlásokat kíván a 
Bizottság megfogalmazni a jövőt illetően, ahol valamennyi tagállam kormánya 
nagyobb mértékben tud azonosulni az ajánlásokkal. Ahogy azt angol szakszóval 
megfogalmazták, a politikai ownership, tehát az azonosulás lehetősége, a sajátnak 
való érzület erősíthető. Majd visszatérek rá, hogy ez mennyiben történt meg. Az 
egészen biztos, hogy a transzparencia, az áttekinthetőség és a nagyobb rendelkezésre 
állás, a dialógus folytatása a Bizottsággal és a többi tagállammal, tehát ezek a 
lehetőségek tényleg az ígéretnek megfelelően megvalósultak. Ez azt jelenti, hogy 
május 13-án váltak ismertté ezek az ajánlások, a május 13-i ajánlások, és előtte az a 
preambuláris rész, ami egy rövid értékelést ad az elmúlt egy évben bekövetkezett 
folyamatokról.  

Talán érdemes azt is megjegyezni, hogy ez a műfaj, az európai szemeszter 
keretében megfogalmazott ajánlások – ami lényegében egy tanácsi határozattervezet, 
tanácsi ajánlástervezet – a műfajukat tekintve természetesen a kihívásokra, a 
problémákra koncentrálnak. Nem elsősorban az a műfajuk, hogy dicsérjenek és a 
pozitív tendenciákat hosszasan méltassák, és ez így van bármelyik országnak 
megszabott és bármelyik ország számára megfogalmazott ajánlás tekintetében is. A 
Bizottság célja nyilvánvalóan az, hogy az évente kiadott növekedési jelentéssel az 
Európai Unió egészének szabjon meg gazdaságpolitikai irányokat, ami az idén a 
növekedés, a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi konszolidáció, a strukturális reformok, 
valamint a beruházások növelése, beleértve természetesen a munkahelyek növelését 
is. S azt vizsgálja, hogy ezekbe az általános európai szintű gazdaságpolitikai irányokba 
hogyan ágyazódik be, hogyan illeszkedik az egyes tagállamok nemzeti politikája az 
adott évben, és mit kell ahhoz tenni, hogy még jobban igazodjanak hozzá.  

Egy általános megjegyzést is engedjenek meg. Ha a kritikai megjegyzéseket, a 
kritikai észrevételeket nézzük Magyarország és a többi 27 tagállam esetében, azt 
látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek sokkal erősebb kritikákat kaptak, s 
vannak olyanok, amelyek kevesebb kritikát kaptak. Magyarország durva 
megközelítésben úgy az átlagos középmezőnyben van ezekkel az ajánlásokkal.  

Összességében – ezt is fontos megemlíteni – a tavalyi vagy a tavalyelőtti 
ajánlásokhoz képest a narratív résznél, a preambuláris résznél – hiszen narratív 
szereplésről beszélünk – a megítélés javult, pozitívabb az ajánlások hangvétele, és azt 
is fontos megemlíteni, hogy darabszámra is kevesebb ajánlást kaptunk. Ezzel persze 
nem állunk egyedül. Az a fajta bizottsági, a Bizottság által bejelentett elem, hogy 
fókuszáltabb, kevesebb számú, célzottabb ajánlást kíván megfogalmazni a Bizottság a 
jövőben, itt is érvényesül, a tavalyi héttel szemben az idén öt darab ajánlást kaptunk.  

Talán még arra is érdemes kitérni – és utána a tartalommal is szeretnék 
néhány mondat erejéig foglalkozni –, hogy mi a menetrend. Május 13-án váltak 
ismertté számunkra is és a nyilvánosság számára is ezek az ajánlások minden 
tagállam vonatkozásában. Holnaptól kezdődik az az első kör, a szakbizottságok első 
köre – ez történetesen a Gazdaságpolitikai Bizottság, amely az ECOFIN alá rendelt 
egyik albizottság –, ahol a szakértők és az ott jelen lévő bizottsági tagok, személy 
szerint én magam is valamennyi tagállam ajánlását, helyzetleírását tételesen, 
részletesen megpróbáljuk elkezdeni megtárgyalni, megbeszélni, s ahol javítások, 
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ténybeli pontosítások szükségesek, azt elérni. További szakbizottságok – a Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottság, illetve annak az albizottsága – veszik sorra ezeket a kérdéseket, 
de az elkövetkező napokban ezek a szakmai viták a munkaügyi területen is le fognak 
zajlani, majd június 18-án először a Társadalmi és Szociális Tanács, június 19-én 
pedig az ECOFIN Tanácsa lesz az, amely tulajdonképpen a végleges jogi értékű 
ajánlást fogja megfogalmazni. Tehát nagyon leegyszerűsítve bő három hetünk van 
ahhoz, hogy azokat a szempontokat elmondjuk – és nyilván az összes többi tagállam 
is –, amikkel az ajánlások pontosíthatók, amelyekkel az egyetértésünk, vagy, ha 
tetszik, a politikai azonosulás lehetősége még közelebb vihető. Mi ketten képviseljük a 
minisztériumot, de tudni kell, hogy ez hat-hét minisztérium és egyéb országos 
hatáskörű szerv munkáját tükrözi, mert az adózástól a munkaerőpiacig, a 
közfoglalkoztatástól az oktatásig minden terület érintve van. Egy nagyon koordinált, 
egyeztetett szakértői munkát előlegeztünk meg ezeknek az anyagoknak, és az írásos 
észrevételeket a pünkösd előtti péntek délig el kellett küldenünk az Európai 
Bizottságnak.  

E procedurális és általános bevezető után néhány szót szólnék magukról az 
ajánlásokról is. Ahol mi úgy látjuk, hogy pozitív változás volt konkrétan magukban az 
ajánlásokban – ezt úgy is meg lehet fogalmazni, ott, ahol nem kaptunk ajánlást, de 
tavaly kaptunk –, az például az államadósság csökkenő pályán való tartásának az 
előírása. Eddig minden évben kaptunk erre vonatkozó előírást, de most az ajánlás 
erre vonatkozóan nem tartalmaz semmit. Egyébként két okból. Egyrészt azért, mert 
ez a pálya ma látszik, másrészt azért, mert a konvergenciaprogramban kommunikált, 
közölt adósságpálya vélelmezhetően plauzíbilis, és tartható a bizottság számára. 
Tehát erre külön ajánlást az idén nem kaptunk, és ezt pozitívumnak kell értékelni.  

Van egy elismerés is az anyagban, a bankadó tervezett csökkentésének várható 
hatása a hitelezési környezetben, ami természetesen a magyar várakozással is 
egybevág, és a portfóliótisztítás. A nem teljesítő hitelek arányának a csökkentését, 
ahogy Magyarország és a magyar kormány is, fontosnak tartja, hogy a hitelezés 
erősödjék a jövőt illetően. És vannak benne elismerő szavak a korábban svájci frank 
alapú lakossági jelzáloghitelek forintosításának a kedvező hatásaira is. Pozitívumként 
jelenik meg az adócsalás elleni küzdelem, aminek a további folytatását kéri a 
Bizottság, nem vitatható módon. Ebben szerintem nincs nézeteltérés a kormány és a 
Bizottság álláspontja között. Ezenkívül az adóadminisztráció hatékonyságának a 
további növelését vetíti előre, de önmagában az itt elért eredményeket pozitívnak 
tekintik. Gondolok itt az on-line bekötött pénztárgépekre és egyéb intézkedésekre.  

Szintén pozitívumként értékelte ez a tárcaközi grémium azt, hogy a 
foglalkoztatás területén immár nincsenek konkrét eszközök meghatározva. A 
korábbiakban elég specifikus eszközöket határoztak meg. Ez ma az általános policy 
szinten marad. Szintén egy magyar igény volt a korábbiakban, hogy a Bizottság az 
irányokra, a policy irányokra korlátozza a javaslatait, de a konkrét eszközök 
tekintetében a nemzeti cselekvési szabadságot hagyja meg, hogy az adott célt milyen 
eszközökkel a legcélszerűbb és leghatékonyabb elérni.  

Végül az idén nem szerepelnek a szakképzési és a felsőoktatási reformra 
vonatkozó konkrét ajánlások.  

De hogy kiegyensúlyozott legyen a kép: vannak negatívumok is az anyagban, 
amiket mi negatívumként ítélünk meg a minisztériumban. Az egyik ilyen az, hogy a 
középtávra előirányzott strukturális deficit elérésének érdekében fiskális kiigazítást 
javasol a Bizottság az idén 0,5, jövőre pedig 0,6 százalékos arányban. Majd konkrétan 
is visszatérek arra, hogy mi ezzel kapcsolatban a magyar álláspont. Egyfajta 
negatívumként értékeli a Bizottság, hogy az állami tulajdon a bankszektorban 
megnőtt. Ennek költségvetési kockázatokat tulajdonít, még akkor is, teszi hozzá az 
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anyag, ha ez átmeneti jellegű. A harmadik ilyen elem a szolgáltatási szektort érintő – 
a Bizottság szerint nem indokolt – korlátozásokra utal, és ezek kivezetését javasolja. 
Végül kritikus a közfoglalkoztatásra vonatkozó megállapítás, amely szerint itt 
költségvetési átcsoportosításokra lenne szükség. Erre is, és minden egyes ilyen elemre 
részletesen ki fogok térni.  

Tehát azzal együtt, hogy az összkép lényegesen pozitívabb, maradt számos 
olyan terület – és erre akartam utalni –, ahol azoknak a szakértőknek és 
delegátusoknak, akik az elkövetkező napokban még próbálnak jobbítani az 
ajánlásokon, le kell folytatniuk ezeket a szakmai vitákat a Bizottsággal.  

Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. A dialógus és a párbeszéd erősítésének 
a fontosságáról – s ez tényleg megvalósult – két alkalommal, először december elején, 
majd április végén tartottunk bilaterális konzultációt a Bizottság képviselőivel magas 
szinten. Mindkét esetben alkalom nyílt arra, hogy félreértéseket, ha tetszik 
miszkoncepciókat, tehát félreértelmezéseket, hamis koncepciókat, amik kialakultak, 
pontosítsunk vagy megértessünk. Így például azt, ami korábban nem szerepelt az 
anyagban, de most viszonylag jól belekerült, hogy immár nem a közfoglalkoztatás az, 
ami az új munkahelyek zömét adja. Az új munkahelyek zömét 2014-től a 
versenyszféra biztosítja. Ez például már megjelenik az anyagban. Néhány ponton, 
néhány számszaki megoldásban, néhány megfogalmazásban, néhány félreértett 
koncepció tekintetében ez a két bilaterális konzultáció is és maga a 
konvergenciaprogram is pontosítást, egy helyesebb, világosabb, korrektebb kép 
kialakítását segítette. Ettől függetlenül maradt még néhány olyan elem az anyagban, 
ami még korrekciót igényel.  

Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, hogy kiegyensúlyozottak legyünk a 
Bizottsággal. Tehát úgy tűnik, hogy az ősszel hivatalba lépett új Bizottság – nyilván a 
puding próbája az evés, és akkor leszünk teljesen megerősítve ebben, ha majd az 
ECOFIN Tanács is elfogadja a határozatot, de összességében, és ide akartam 
kilyukadni, arra utalnak a jelek, hogy a Bizottság – komolyan veszi saját magát és a 
saját ígéretét, és így próbál eljárni.  

Rátérve a konkrét ajánlásokra, mondanék néhány dolgot. Az 1. számú 
ajánlásról beszélnék néhány szót, amely költségvetési kiigazításra tesz javaslatot. 
Talán nem is kell mondanom, hogy a magyar kormány és különösen az NGM nem ért 
ezzel egyet, hiszen a konvergenciaprogram megfogalmazása és annak a tartalma 
teljesen mást sugall. Bármilyen furcsán is hangzik, de ennek egy nagyon erőteljes 
módszertani oka van. Emlékeim szerint nyolc vagy kilenc ország kapott hasonló 
kiigazításra javaslatot hasonló számszerűséggel. De hogy a képviselő urak és hölgyek 
is értsék a dolog sajátosságát, az az Olaszország, amely közismerten rendkívül jó 
gazdasági állapotban van, főleg a költségvetési egyensúlyt tekintve, 0,25 százalékos 
kiigazításra kapott javaslatot. Itt némi ellentmondás, hogy nem az egyenlő mércék 
esete látszik fennforogni.  

Anélkül, hogy előrefutnánk, nézzük meg, mi a módszertani nézeteltérés 
lényege. Alapvetően az, hogy az a modell és az a számítási módszertan, amit az 
Európai Bizottság használ a középtávú cél elérése érdekében, valamint az, amit a 
magyar modell használ, alapvetően két koordinátarendszer. Az Európai Bizottság 
módszertana alapvetően azt keresi, hogy az output gap, tehát a teljesítési rés 
mekkora, és az európai modellben Magyarország esetében ők gyakorlatilag azt 
feltételezik, hogy ez a rés csaknem bezárult, tehát közel van a nullához, és ebbe az 
előrevetített növekedésben, előrevetített output gapben konstruktív értékekkel 
számolnak irányszámokat. A magyar modell nemcsak a reálgazdasági ciklust, hanem 
a pénzügyi ciklust is méri. Hogy egy nagyon egyszerű dolgot mondjak és próbáljam 
lefordítani: azt még figyelembe veszi a magyar modell, hogy a hitelezésben az a fajta 
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lendület, amit szeretnénk és amit a Bizottság maga is ajánl, hogy a piaci szereplők, a 
bankszektor, a pénzügyi szektor hitelezési aktivitása váltsa ki az eddig némi 
rásegítéssel működött hitelezési tevékenységét, ez az év második felére, de még 
inkább 2016-ra vár. A magyar modell ezt a pénzügyi ciklust is egyszerre veszi 
figyelembe. Nagyon leegyszerűsítve mi azt gondoljuk, hogy ez a költségvetési 
kiigazítás megtétele, és a jövő évben egyáltalán nem indokolt. Mi több, ha ilyet 
megfogadnánk, akkor bizonyos esetben a növekedést veszélyeztetnénk.  

Még egy dolgot hozzá kell tenni, azt, hogy a magyar költségvetési tervezés az 
utóbbi időben azt a technikát alkalmazza, hogy egy tartalékot épít fel, és ahogy a 
folyamatok mennek előre, ez a tartalék bizonyos kiigazításokkal természetesen 
fedezetet képez. De ez nem jelenti azt, hogy további kiigazítások kellenek. Bizonyos 
szempontból beépített puffer van a költségvetésben, amit szükség esetén, váratlan 
események esetén simán működésbe lehet hozni. Magyarul, ezzel az értékeléssel mi 
nem értünk egyet, és ismereteink szerint több olyan tagállam van rajtunk kívül is, 
amely hasonló okokból a Bizottságnak ezt a sokak által kritizált módszertanát – mert 
nemcsak Magyarország kritizálja a Bizottságnak ezt a módszertanát – vitatni fogja.  

A másik ilyen pont a hitelezéssel kapcsolatos, a pénzügyi szektort érinti, a 
második ajánlást. Mi azt gondoljuk, az ajánlás iránya az, hogy a piaci hitelezés, a 
bankszektor által folytatott hitelezés növekedjék, hogy még inkább ez legyen a további 
növekedés hajtóereje. Ezzel nagyon nem lehet vitatkozni, a kormány is ezt szeretné 
elérni. Ennek érdekében történtek és történnek lépések. S az is igaz, mi magunk is 
úgy gondoljuk, hogy a hitelezés egyik legkomolyabb akadálya a sajnálatosan magas 
nem teljesítő hitelállomány, amelyekhez erőfeszítéseket kell tenni. Az is a politika 
szándéka, hogy ez a magas nem teljesítő hitelállomány csökkenjen, ilyen értelemben 
kisebb províziós terheket róva a bankokra, felszabadítva tőkét a hitelezéshez.  

A harmadik ilyen ajánlás kifejezetten az adórendszerről szól, ahol a 
különadókat jeleníti meg anélkül, hogy azokat specifikálná. Mi azt gondoljuk, hogy a 
bankadók kivezetésének a megkezdésével a kormány ebbe az irányba már elkötelezte 
magát, az ilyen értelmű döntést meghozta. A másik ilyen elem arról szól, hogy az 
alacsony jövedelmű munkavállalókat terhelő adóéket kellene csökkenteni. Ezzel 
kapcsolatban az az álláspont, hogy Magyarország az adóék tekintetében ha nem is az 
élen, de az élmezőnyben van. A nyilvánvalóan legitim igény, és ez nem áll távol a 
kormány szándékától, hogy az adóék csökkenjen. Azt inkorrekt mondani, hogy az 
adóék csökkentése terén nem történt volna semmi, mert azt gondoljuk, hogy a 
munkahelyvédelmi akcióterv keretében történtek kedvezmények. Igaz, hogy ez nem a 
szűken vett adót, hanem a társadalombiztosítási járulékokat csökkentette, illetve a 
családvédelmi technikák pontosan az alacsony jövedelműeknél érik el az 
adóékcsökkentő hatást. Persze nincs olyan, aminél ne lehetne mindig jobbat csinálni, 
de itt nagyon-nagyon komoly előrelépés történt, és pontosan az alacsony 
jövedelműeknél az adóterhelés lényegesen csökkent.  

Arra már korábban is utaltam, hogy javult az adóbeszedés hatékonysága. Az 
adócsalás elleni küzdelem pedig nemcsak a pénztárgépek bekötésével, hanem 
legújabban az EKÁER rendszer bevezetésével is nagyban javult. Konkrét eseteket 
tudunk, például az elhíresült TVA adó carousel esetét. Néhány ilyen lebukás történt 
az országúton. Azt gondoljuk, hogy ez csak a kezdet.  

A korrupció elleni fellépés folytatása és annak hatékonyabb ellenőrzése terén 
pedig azt látjuk, hogy 2014 ősze óta nagyon intenzív az Európai Unió megfelelő 
bizottságával az együttműködés. Ennek megfelelően egy közösen kidolgozott, 
egyeztetett akcióterv készült, és ennek számos eleme már életbe is lépett. De az a 
legfontosabb, hogy új törvény került beterjesztésre a parlament elé, amely a 
közbeszerzéseket új alapokra teszi, hisz a közbeszerzések, a közbeszerzési eljárások 
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voltak talán a legfontosabb kritikai felületei a korrupció elleni fellépésnek. 
Hozzáteszem persze azt, hogy a kormány a korrupcióellenes fellépést nemcsak a 
közbeszerzésekkel összefüggésben, hanem általában érti. Azt gondoljuk, hogy itt az 
ajánlások mindenfajta korrupció elleni fellépés erősítéséről kell, hogy szóljanak. De 
maga az irány és a cél tekintetében egészen bizonyos, hogy a Bizottság ajánlása és a 
kormány céljai között nincs eltérés.  

A negyedik ajánlás a közmunkaprogramra vonatkozik. Itt egy kicsit kritikusabb 
a helyzet, mert itt költségvetési források átcsoportosításáról szól az ajánlás. Ezzel 
értelemszerűen nem értünk egyet, mert a kormány meghatározó programja volt az 
elmúlt öt évben, hogy a közmunka biztosításának lehetőségével a „segély helyett 
munkát” programot erősítse. Azzal egyet lehet érteni – ezen több minisztérium is 
intenzíven dolgozik –, hogy a közmunkaprogram hatékonyságát, célzottságát, az 
elsődleges munkaerőpiacra való átsegítési százalékarányt növelje, azt, hogy 
képzettséget adjon a közmunkaprogramban való résztvevők számára, hogy adott 
esetben önmagukat segítséggel az elsődleges munkaerőpiacon jobban el tudják adni. 
Ez kétségkívül cél lehet, és ebben sem lenne vita. Azonban itt nem a források egészét 
gondoljuk mi – szemben a Bizottsággal – átcsoportosítani, hanem a meglévő, az 
odarendelt források hatékonyabb, célzottabb felhasználását gondoljuk olyannak, ami 
számunkra lényeges.  

Végezetül egy ajánlás az oktatásról szól, kifejezetten a hátrányos helyzetű 
csoportok és a romák részvételéről a befogadó többségi oktatásban. Azt gondolom, ha 
az ajánlás arról szól, mint ahogy a mostani szövegben szerepel, hogy célirányos 
tanárképzésen keresztül az ezen csoportok részére nyújtott támogatás színvonalát 
növelni kell és a munka világába való átmenetet erősíteni kell, akkor itt nincs túl sok 
vitatkoznivaló a Bizottsággal, mert ez a cél. Tulajdonképpen az egész munka ebben az 
irányban zajlik, de nyilvánvaló, hogy ez egy tipikusan olyan reformterület, ahol nem 
egyik évről a másikra lehet nagyon látványos javulást elérni, hanem ez sok-sok éves, 
adott esetben évtizedes törekvéseket is feltételez.  

Elnök úr, elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszabb voltam, de igyekeztem 
minden olyan elemre kitérni, ami számunkra a maga kritikai szintjén is egyfajta 
elismerést nyert, mert megszűntek a kritikák, és azt is akartam jelezni, hogy hol 
maradtak még olyan területek, ahol az elkövetkező három hétben a többi tagállammal 
karöltve még minden bizonnyal intenzív vitát fogunk a Bizottság szakértőivel 
folytatni. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Köszönjük államtitkár úrnak, hogy különösen arra 
tért ki, hogy a magyar kormánynak a megfogalmazott öt ponttal kapcsolatban mi a 
véleménye, hiszen azért vagyunk itt, hogy ezt megtárgyaljuk. Én még emlékszem a 
tavalyi tárgyalásunkra itt a bizottságban. A tavalyinál összességében sokkal pozitívabb 
hangvételű a Bizottság nyelvezete és megfogalmazása. Ahogy államtitkár úr mondta, 
a Bizottság több területen is elismerően nyilatkozik az elért előrehaladásról, például 
az adóelkerülés elleni lépések terén, vagy ahogy államtitkár úr is említette, a 
munkaerő-piaci helyzet javulása tekintetében.  

A közmunkaprogrammal kapcsolatban azt is mondhatnám, hogy két nyelven 
beszélünk. Brüsszelben másképpen látják azt a problémát, ami nemcsak 
Magyarországon, hanem Európa több tagállamában is égető kérdés, a 
munkanélküliséget. Ezen társadalmi csoportok visszavezetése a munka világába nem 
megy egyik napról a másikra. Mi megtettük azt a fontos lépést, hogy meghirdettük a 
„segély helyett munkát” programot. Ezt a munkát is meg kell becsülni. Ez egy első 
lépése annak, hogy a munkaerőpiac szempontjából felkészítsük azokat a 
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polgártársainkat, akik úgy nőttek fel, hogy nem láttak munkát. Vidéki 
képviselőtársaimmal együtt mi erről mint egy sikertörténetről tudunk beszámolni. 
Ennek a következő lépése az úgynevezett szociális szövetkezetek létrehozása, ami már 
félig a segélyezettek világába, félig az úgynevezett üzleti világba vezet át bennünket. 
Az természetesen még időt és pénzt igényel, hogy elérjük azt, hogy különösen Kelet-
Magyarországon, ahol sokkal nagyobb a munkanélküliség, eredményeket tudjunk 
felmutatni. Jó úton járunk, de Brüsszelnek más az elképzelése. Csak én 
megkérdezem, hogy mi a helyzet például Portugáliában és Spanyolországban, 
különösen a fiatalok között, ahol egy új generáció sajnos nem látott munkát az 
iskolapad után. A magyar kormánynak elsőrendű feladata, hogy ne a brüsszeli 
bürokratákról, hanem a magyar választópolgárokról gondoskodjon. Ez egy lehetőség.  

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát. Akinek kérdése, véleménye van, kérem, 
mondja el. Először Bana Tibor alelnök úrnak adom meg a szót.  

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni a 
részletes beszámolót, hiszen valóban alaposan végigment az egyes pontokon 
államtitkár úr.  

Két témával kapcsolatban szeretném kifejteni a véleményemet az ajánlásokhoz 
kapcsolódóan. Az elmúlt hetek során többször találkoztunk, tehát lesznek visszatérő 
elemek is az általam elmondottakban. Az egyik az adórendszer kérdése. A Jobbik már 
számtalanszor kifejtette, hogy nem tud egyetérteni az egykulcsos adórendszerrel, 
egyrészt annak igazságtalan volta miatt, másrészt pedig azért, mert mi úgy értékeljük, 
hogy nem váltotta be azokat a hozzáfűzött reményeket sem, amelyek a gazdaság 
élénkítésére vonatkoznak. A jövő évi költségvetésben megjelenik az szja 16-ról 15 
százalékra történő csökkentése az adókulcs tekintetében. Mi azt látjuk, hogy sokkal 
szélesebb rétegeknek lehetne segíteni, ha megfontolnák azt a javaslatunkat, amely az 
alapvető élelmiszerek és a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfája 5 százalékra 
való mérséklésére vonatkozik.  

A másik terület, amiről szólnék, a már említett közmunkaprogram, a 
közfoglalkoztatás kérdése. Én azért erősen árnyalnám azt a képet, amit elnök úr 
felvázolt és államtitkár úr elmondott. Vidéki képviselőként úgy látom, hogy persze 
vannak pozitív példák ebben a vonatkozásban, de összességében nem lehet azt 
mondani, hogy értékteremtő munka jellemezné a közmunkaprogram rendszerét, és a 
valódi, vagy ha úgy tetszik, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszavezetés 
tekintetében a hatékonyságot nem látom megfelelőnek. Államtitkár úr is utalt rá, 
hogy ezen a téren még kell erőfeszítéseket tenni. Mi úgy értékeljük, hogy ez messze 
nem egy akkora sikertörténet, mint ahogy az kormányzati oldalról elhangzott.  

Ez az a két téma, amelyekkel kapcsolatban úgy gondoltam, hogy ezeket a 
kritikai észrevételeket mindenképpen hozzá kell fűznöm. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselő úré a szó.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm 

államtitkár úrnak a dolgoknak ezt a részletekbe menő kifejtését. De ha kicsit 
messzebbről nézzük ezt a megközelítést, ahonnan talán még a képviselők is képesek 
megtenni, akkor azért elég egyértelműek ezek az ajánlások. Ha jól értem, azt mondja, 
hogy hosszú távon nem tartja fenntarthatónak, hogy a Nemzeti Bank a 
refinanszírozás révén pumpálja a pénzt a kereskedelmi bankoknak, és a kereskedelmi 
bankok valós piaci finanszírozásának a fölfuttatására nem lát kellő esélyt, ha szabad 
így mondanom. Tehát nem látja azokat a sarokpontokat, amelyek alapján optimisták 
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lehetnénk, ha kifut – mert előbb-utóbb kifut – a Nemzeti Bank élénkítési 
hitelprogramja. Akkor ezt ki fogja átvenni? Szerintem ez egy olyan észrevétel, amit 
nem lehet figyelmen kívül hagyni. Meg kellene nézni azokat a folyamatokat, amelyek 
az elmúlt két évben a nemzeti banki program mellett megvalósultak, tehát szigorúan 
piaci finanszírozás alapján, és abból levonni bizonyos következtetéseket. Azt hiszem, 
ez egy mindenképpen elvégzendő feladat. Úgy gondolom, hogy akik ezeket az 
ajánlásokat írták, ezt el is végezték, és az alapján írták le.  

A másik, amit államtitkár úr mondott, hogy a munkaerő-piaci növekmény nem 
a közmunkaprogram további bővítéséből származik – a jegyzőkönyvben meg lehet 
nézni, ezt mondta el itt szóban –, hanem a piaci munkahelybővülés eredményeként. 
Ez az ajánlás nem erről szól, hanem arról, hogy nem tartja elégségesnek – legalábbis 
az én értelmezésem szerint –, hogy ilyen mértékű a munkaerő-piaci szerkezetben a 
közmunkás program. S amikor a források átcsoportosítására ajánlást tesz, a mögött 
az a stabilitási szándék húzódik meg, hogy akkor végeznek az ő véleménye szerint a 
költségvetés számára hosszú távon fenntartható és bevételt biztosító munkaerő-
folyamatokat, ha a közmunkások száma csökken, és legalább ugyanilyen arányban 
vagy még nagyobb arányban a piaci szektorban dolgozók száma nő. Ezt ő nem így írja 
le, hanem úgy, hogy a forrásokat kell átcsoportosítani, de én úgy gondolom, hogy e 
mögött ez a szándék húzódik meg. Ezért azt javaslom a magyar kormányzatnak, hogy 
ne tekintse statikusnak a közmunkalétszámokat, hanem az eredmény reményével 
kecsegtető programokat indítson, hogy a létszám-átcsoportosítás a valódi 
munkahelyek irányába történjen meg. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Más jelentkezőt nem látok. Visszaadom a szót államtitkár úrnak. 

Tessék parancsolni! 

Válaszok 

BALOGH LÁSZLÓ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára: 
Köszönöm szépen az észrevételeket. Az észrevételekből is látszik, hogy az egyik 
kulcskérdés a közfoglalkoztatás és foglalkoztatás kérdése, amire minden hozzászóló 
külön kitért.  

Bár jómagam nem vagyok szűken vett adószakértő, de azt gondolom, ha ezt az 
ajánlást elolvassuk és az adóékcsökkentésről beszélünk, akkor önmagában a személyi 
jövedelemadó 1 százalékos csökkentése is hozzájárul az adóék csökkentéséhez, és az 
alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentése, legalábbis a sertéshús esetében, jövő 
évtől megtörténik. Tehát történnek olyan lépések, amelyek ebbe az irányba mutatnak, 
de azt gondolom, itt a politikai döntés a fontos. Az értékválasztás kérdése 
egyértelműen a személyi jövedelemadó 1 százalékos csökkentését vetítette előre 
jövőre. Én ebbe most nem akarok belemenni, de azt mondani, hogy az egykulcsos 
adórendszer nem hozta azt a várakozást, amit annak a gazdaságpolitika szánt, 
nevezetesen a fogyasztás bővülését, ezt az utolsó 12-16 hónap statisztikai 
eredményének a fényében legalábbis megvitatásra érdemesnek tartanám. Én azt 
gondolom, hogy az ott hagyott személyi jövedelemadó-mérték a fogyasztás 
növekedésében végül is tetten érhető. A szakértők nyilván ki tudják számolni és meg 
is tudják vitatni, hogy az arányok mekkorák, de hogy ennek ne lett volna hatása a 
fogyasztás bővülésére, ami most a növekedés egyik meghatározó hajtóereje, én 
személy szerint azért vitatnám, mert biztos, hogy volt ilyen hatása.  

Amit a Bizottság leír, az azt mondja, hogy a bankrendszer hitelezési aktivitását 
növelni kell, és a kormányzati politikának ezt elő kell segítenie. Erre két eszközt kínál, 
és a leíró részt meg az ajánlást egybeolvasva két területet jelöl meg. Az egyik a 
bankadó csökkentése. Erről a döntés és a bejelentés megtörtént, január 1-jétől 
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jelentős mértékben fog a bankadó csökkenni, és több pénz fog maradni a bankoknál. 
A bankadó csökkentése önmagában durván 60 milliárd forinttal többet hagy a 
bankrendszernél, ami nyilvánvalóan használható lesz hitelezésre. A másik pedig a 
nem teljesítő – tehát az NPL-ráta – hitelek arányának a csökkentése. A Magyar 
Nemzeti Banknak a sajtóban rossz bank néven elhíresült intézménye, amit 
eszközkezelőnek szeretne a Magyar Nemzeti Bank nevezni, egy hosszú idő óta húzódó 
kérdés, de ez megint csak egy eldöntött gazdaságpolitikai szándék. Ez a rendszer 
leginkább azért nem indult még el, mert az Európai Bizottsággal és az Európai 
Központi Bankkal vannak szakmai viták, hogy ez hogy tud a lehető 
legpiackonformabb módon működni. Nagyon szoros egyeztetés van a Magyar 
Nemzeti Bank és az illetékes bizottsági, illetve az európai központi banki szakértők 
között. Ezt nem a kormány folytatja le, de úgy értesültünk, olyan tájékoztatást 
kaptunk, hogy viszonylag jó úton halad, hogy a piackonform megoldásokat és 
eszközöket meg lehessen találni.  

A harmadik eleme – ami talán kevesebb nyilvánosságot kapott – az, hogy az 
Európai Fejlesztési és Beruházási Bankkal több éve folyik egy nagyon szoros 
együttműködés, ami a technikai és jogi akadályok elhárítását, korszerűsítését próbálja 
célozni, hogy melyek azok az elemek, amelyekkel a nem teljesítő hiteleket a piacról 
sokkal erőteljesebben és gyorsabban ki lehetne vezetni. Ezzel csak azt akartam jelezni, 
hogy ez a két tényező van, és a kormány ezen a két tényezőn elég régóta dolgozik a 
Magyar Nemzeti Bankkal karöltve annak érdekében – és ezen nincs vita –, hogy a 
természetes, a piaci típusú hitelezés a bankszektorból megnőjön. Azt talán nem 
mondja, én legalábbis nem olvastam ki a papírból, hogy a Bizottság nem látná ezeket 
az eszközöket. Ezeket az eszközöket látja, ha tetszik, ezeket megvalósulni akarja látni, 
és ennek a hatásait szeretné látni. De magunk között szólva, mi is szeretnénk a 
hatásait látni. A lépések eldöntettek, és az az elvárás – ez a sajtóban is széles vitát 
váltott ki –, ha például a bankadó eltörlése megtörténik, akkor a bankok hitelezési 
tevékenysége nőni fog. Egyébként a sajtó az utóbbi napokban, még pünkösd előtt 
néhány szót arról is írt, hogy néhány bank nyilatkozott a tekintetben – az Erste 
mindenképpen az EBRD-megállapodásnál, de több bank is úgy nyilatkozott –, az az 
elhatározott szándéka, hogy 2016-tól kezdődően jelentősen megnövelje a 
hitelkihelyezéseit elsősorban a vállalati szférában, ami a gazdasági növekedés 
szempontjából kulcskérdés.  

Tehát az irányokat, a stratégiát tekintve itt nincs vita. A Bizottságnak nyilván 
az a dolga, hogy a kormány számára azt az ajánlást tegye meg, hogy ez jó irány, ebbe 
az irányba tessék továbbmenni, és lássuk a hatásukat. De mi magunk is azt 
szeretnénk, ha ennek az lenne a hatása, amit várunk tőle: közfoglalkoztatás, 
közmunkaprogram.  

Amint már mondtam – ha félreérthető voltam, elnézést kérek érte –, a 
februárban kiadott bizottsági papírban volt egy olyan megfogalmazás, és erre utaltam, 
hogy kijavítódott a papírban, átírták, hogy a munkaerőpiacon még mindig a 
közfoglalkoztatás adja az új munkahelyek zömét, és ez így nincs jól. Most kicsit 
vulgarizálom a mondatot, de ez volt a februári papírban. Ebben a papírban ez már 
nincs leírva. Azt mondja, hogy a versenyszféra jelentős mértékben kiveszi részét az új 
munkahelyek teremtéséből. Ezt csak példaként akartam felhozni – és ha félreérthető 
voltam, elnézést kérek – azért, hogy az a párbeszéd, amit mi a Bizottsággal folytatunk, 
adott esetben sikeres, mert a ténybeli tévedéseket vagy pontatlanságokat tényszerűen 
hajlandók kijavítani. Ez nem az ajánlásra vonatkozott, hanem a leíró részre. A leíró 
részben pedig filozófiai különbség az, amit elnök úr mondott – és mi ezt a 
Bizottsággal való vitában nap mint nap megéltük –, hogy a Bizottság az egész 
közfoglalkoztatási programot egy klasszikus aktív munkaerő-piaci eszköznek tekinti. 
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A magyar álláspont szerint pedig ez ennél több. Egyrészt munkaerő-piaci eszköz is, de 
annál egy sokkal tágabb szociálpolitikai, de nem is szociálpolitikai, hanem inkább azt 
mondanám, hogy társadalompolitikai eszköz is, pontosan abból a célból, hogy a 
legelmaradottabb részeken és a leghátrányosabb helyzetűek, a legalacsonyabb 
képzettségűek esetében – akik évtizede vagy évtizedek óta nem voltak rendszeres 
munkavállalók – terepet adjon, csatornát adjon ezeknek a honfitársainknak a 
beszippantására a munkaerőpiacra, hogy a rendszeres munkavégzést 
megismerhessék. S ami a legfontosabb, hogy a következő generáció, az ő gyermekeik 
is megismerhessék ezt a fajta rendszerességet. Tehát itt több funkció keveredik 
egymással, különösen – de ezt ebben a körben talán nem is kell mondanom – az 
ország északi, északkeleti részén. Ott ez a hátrányos helyzet koncentráltan jelentkezik, 
ahol adott esetben 40-50 kilométeres távolságban versenypiaci alapon képződő 
munkaerő még mindig nincs, vagy erre csak nagyon lassan lesz lehetőség, és erre a 
közfoglalkoztatási tendenciára szükség van.  

Abban sincs vita, és szerintem józanul gondolkodó szakértők sem gondolják ezt 
másként, hogy a konstrukció egy viszonylag új konstrukció. Ennek az éveken 
keresztül működő konstrukciónak a hatékonysága – az elsődleges munkaerőpiacra 
való átsegítés, a tranzíció – alacsony volt, 13,7 százalék volt 2014 első felében. Az 
előzetes számok szerint ez 15 százalékra javult 2014 második félévére, de ezzel nem 
lehetünk elégedettek, és senki sem elégedett. De még mindig jobb, mintha ez nulla 
százalék volna és ez az eszköz nem állna rendelkezésre. A hatékonyságát persze 
biztos, hogy javítani kell. De a szakértőktől úgy tudom – és ez a Belügyminisztérium 
elsődleges felelőssége, és ők azt mondták el –, hogy durván 60 ezer embert 
részesítenek valamilyen képzésben, továbbképzésben, és segítenek valamilyen 
szaktudáshoz, egyszerű vagy kicsit bonyolultabb szaktudáshoz. Egy csomó 
gyerekbetegséget persze felfedezhetünk. Korábban például olyan kritikák is érték ezt 
a programot, hogy az e programban résztvevőknek nincs idejük állásinterjúkra 
menni. Most kötelező jelleggel egy egyhónapos szünet biztosított mindazoknak, akik 
ebben részt vesznek, egy másik szabállyal pedig kötelezve vannak arra, hogy az 
állásinterjúkra elmenjenek, és ha a versenyszféra állást kínál a számukra, azt 
elfogadják. Tehát egy csomó olyan finomítás történt a rendszerben, ami a program 
hatékonyságát reményeink szerint féléven belül, egy éven belül fokozatosan növelni 
fogja.  

Ennyit szerettem volna ezzel a két dologgal kapcsolatban mondani. További 
kérdések esetén is állok rendelkezésre. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr válaszait, és köszönöm, hogy 

figyelembe vette az időkorlátot, hiszen 11 órakor, azaz tíz perc múlva Elżbieta 
Bieńkowska uniós biztos asszonnyal találkozik a bizottságunk, valamint a Gazdasági 
bizottság. Még egyszer megköszönöm államtitkár úr válaszait és előadását.  

Az ülés berekesztése 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság elnöksége szombaton 
Rigába utazik, ahol május 31. és június 2. között kerül sor a COSAC 53. plenáris 
ülésére, amelynek napirendjén többek között a lett EU-elnökség eredményei, az 
energiaunió, valamint a parlamentek uniós ügyekben betöltött szerepének kérdésköre 
szerepel, amit a napirend előtt említettem. Ezért volt fontos a varsói találkozónk 8-10 
bizottsági elnökkel, hogy erre a napirendi pontra egységesen tudjunk felkészülni.  

Bizottsági ülésre a jövő héten szerdán, június 3-án várhatóan délelőtt 9.30 
órától kerül sor a főemelet 66. számú teremben. Az ülés napirendi pontjai még 
előkészítés alatt állnak. Tervezett napirendi pont: a Magyarország 2016. évi központi 
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költségvetéséről szóló törvényjavaslat. A vitához kapcsolódó bizottságként a bizottsági 
módosító javaslatokról is lesz szó.  

Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom. Viszontlátásra!  
 

(Az ülés végének időpontja: 10 óra 49 perc) 
 

 
 
 
         Dr. Hörcsik Richárd 

            a bizottság elnöke 
 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


