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Napirendi javaslat  

 

1. Az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták 
szerinti elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági 
eljárásról szóló törvényjavaslat (T/7332. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a HHSZ 140. § (2) bekezdése 
alapján:  
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1829/2003/EK 
rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított 
élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, 
illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról 
[COM (2015) 177; 2015/0093 (COD)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/87/EK irányelvnek 
a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő 
módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 337; 2015/0148 
(COD)]  
c) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energiahatékonyságot 
jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 341; 
2015/0149 (COD)]  
d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az áthelyezési 
válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli 
állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 
szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról [COM (2015) 450; 2015/0208 (COD)]  
e) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az értékpapírosítás közös 
szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített 
értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 
2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK 
és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM 
(2015) 472; 2015/0226 (COD)]  
f) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelintézetekre és 
befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 
575/2013/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 
473; 2015/0225 (COD)] 

3. Tájékoztató az Európai Bizottság 2016. évi éves munkaprogramjáról [COM 
(2015) 610]  
Előterjesztő:  
Dr. Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője 

4. Tájékoztató a Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa (ECOFIN) 2015. 
november 10-i ülésének néhány napirendi pontjáról  
a) A bankunió megvalósításának aktuális helyzete  
b) Az Európai Bizottság közleménye a gazdasági és monetáris unió kiteljesítése 
felé irányuló lépésekről [COM (2015) 600]  
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c) Az Európai Bizottság közleménye a tőkepiaci unió megteremtésére irányuló 
cselekvési tervről [COM (2015) 468]  
Előterjesztő:  
Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára  
Dr. Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője 
 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Firtl Mátyás (KDNP)  
Dr. Józsa István (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Tessely Zoltán (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Farkas Flórián (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Juhász László főtanácsadó  
Dóczy Zsuzsánna, a bizottság munkatársa  
Dr. Tamás Csaba Gergely szakmai tanácsadó  
 
 

Meghívottak 
 
Hozzászólók 

 
Dr. Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének 
vezetője  
Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 46 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, köszöntöm a meghívott vendégeket és majd a napirendi 
pontok előadóit. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján a meghatalmazásokkal együtt bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták e-mailben a 
múlt hét végén a napirendi javaslatomat. A tervezett napirendi pontok a következők - 
remélhetőleg 11 órára, negyed 12-re tudunk végezni a napirendi pontok tárgyalásával, 
négy napirendi pontot szeretnénk megtárgyalni -: az 1. az Európai Unió Tanácsa által 
nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott 
határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról szóló törvényjavaslat, ami 
Firtl Mátyás, Gyopáros Alpár és más képviselők önálló indítványaként érkezett 
T/7332. szám alatt. A 2. döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 
140. § (2) bekezdése alapján. Összesen hat ilyen eset van, amelyekről döntenünk kell, 
hogy foglalkozunk-e velük. A 3. napirendi pont tájékoztató az Európai Bizottság 2016. 
évi munkaprogramjáról, a napirendi pont előterjesztője Szűcs Tamás nagykövet úr, az 
Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének a vezetője. Végül a 4. tájékoztató a 
Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa, ismertebb, lánykori nevén az ECOFIN 
2015. november 10-ei ülésének néhány napirendi pontjáról. Két előterjesztő lesz 
szokásunkhoz híven: Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára és Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének a 
vezetője.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. 
Ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? (Szavazás.) A jegyzőkönyv 
számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta. 

Az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők 
kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott határozattal 
összefüggésben indítandó bírósági eljárásról szóló T/7332. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyaláshoz, amely 
az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti 
elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról szóló 
törvényjavaslat, amit a képviselőtársaim T/7332. szám alatt kaptak kézhez. Az 
előterjesztők Firtl Mátyás és Gyopáros Alpár képviselőtársaim, akik bizottságunk 
tagjai.  

Tisztelt Bizottság! A házelnök úr bizottságunkat november 9-én jelölte ki a 
tárgysorozatba vételről való döntésre a Házszabály 58. § (1) bekezdése alapján, és a 
törvényjavaslat már a mai napon kezdődő plenáris ülés napirendtervezetén szerepel. 
A törvényjavaslat célja, hogy kérjük fel a kormányt, hogy nyújtson be keresetet az 
Európai Unió Bíróságához a szeptember 22-én elfogadott, a menekültek kötelező 
kvóták szerinti elosztásáról szóló tanácsi határozattal szemben.  
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Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy az előterjesztők részéről kíván-e 
szólni valaki. (Jelzésre:) Firtl Mátyás képviselő úrnak adom meg a szót. 

Firtl Mátyás hozzászólása 

FIRTL MÁTYÁS (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen, csak nagyon röviden 
szeretnék hozzászólni. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Gyopáros képviselőtársammal 
összenéztünk, én úgy gondolom, hogy az előterjesztés önmagáért beszél, és ha 
szabadna ezt a szót használni, tulajdonképpen azt mondanám, hogy felszólítjuk a 
kormányt, hogy képviselje a kötelező kvóta elleni fellépésünket, illetve Bíróságon való 
megtámadását, pontosan azért, mert mi, akik itt az Európai ügyek bizottságában 
hosszú ideje dolgozunk, tudjuk azt, hogy a belügyminiszterek, amikor szavaztak, egy 
alapvető jogot megsértettek: nem lehet olyan döntést hozni, amit a miniszterelnökök, 
tehát az Európai Tanács jóvá nem hagyott, tehát ilyen döntést hozni nem lehet. 
Éppen ezért tartjuk fontosnak azt, hogy a törvényszerűséget betartva, egyrészt a 
magyar nemzeti érdekek teljes mértékű figyelembevételével; a jelenleg is folyó 
aláírásgyűjtés is azt bizonyítja, hogy valóban a magyar lakosság döntő többsége, 
szemben bármilyen más megnyilatkozásokkal, a kvóta ellen van. Ráadásul azt is 
hozzá kell tenni, hogy a párizsi események ékesen bizonyították azt, hogy mennyire 
fontos, hogy a migránshelyzetet valamilyen úton-módon leszabályozzuk. Ráadásul, 
amikor mi, pont ez a bizottság is a szubszidiaritás vizsgálatában sárgalapos eljárást 
kezdeményez, szintén azt bizonyítja, hogy nekünk mint magyar parlamenti 
képviselőknek pártállástól függetlenül az az érdekünk, hogy a kötelező kvóta 
Magyarországra ne vonatkozzon. Magyarország önmaga dönti el, hogy kit tekint 
menekültnek és hány menekültet akar befogadni. Ezt senki ne hozza meg ránk 
kötelező jelleggel, mert ez tulajdonképpen aláássa azt a törekvésünket, hogy mi végül 
is a nemzetek Európájának akarunk a tagjai lenni, nem pedig egy amerikai mintájú 
Európai Uniónak.  

Mi magunk szeretnénk meghozni azt a döntést, hogy kiket tekintünk 
menekültnek, és bizonyára a szolidaritás elve alapján akiket aztán Magyarország 
annak tekint, azoknak menedéket is fog biztosítani. Ezt a számot Magyarország 
szeretné bármikor eldönteni, amikor ezt szeretné. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát ez a határozati 

javaslat, pontosabban ez a törvényjavaslat a kormányt felkéri arra, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke szerint úgynevezett megsemmisítési 
keresetet nyújtson be az Európai Unió Bíróságához a tanácsi határozat 
jogellenességének a megállapítására.  

Egy lényeges dolgot szeretnék még hozzátenni, hogy mi a tanácsi határozat 
jogellenességének az oka, mert ez adja az alapot arra, hogy ezt a törvényjavaslatot 
megszavazzuk. Tehát jogi aktusként került elfogadásra, jogalkotási aktus helyett, ezzel 
megfosztotta a nemzeti parlamenteket, így például a Magyar Országgyűlést is attól, 
hogy a szubszidiaritás elvének érvényesülését megvizsgálhassuk. (Dr. Józsa István 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

Az Európai Tanács 2015 áprilisában és júniusában önkéntes kvóták mellett 
foglalt állást, ezzel szemben a szeptember 22-ei tanácsi határozat kötelező kvótákat 
tartalmaz. Tehát az Európai Unióról szóló szerződés 263. cikke alapján a 
megsemmisítési keresetet hatáskör hiánya, lényeges eljárási szabályok megsértése, a 
lisszaboni szerződés vagy az alkalmazására vonatkozó jogi rendelkezés megsértése 
vagy hatáskörrel való visszaélés miatt lehet benyújtani. A benyújtás határideje az 
intézkedés kihirdetésétől, illetve a tudomásulvételtől számított 60 nap, ami jelen 
esetben a gyakorlatban 2015. december 18-át jelenti. 
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Kinek van még kérdése ezzel kapcsolatban? (Jelzésre.) Bana alelnök úr, tessék 
parancsolni! 

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

Bizottság! A Jobbik határozottan elutasítja mind az európai, mind a világkvóta 
elképzelését.  

Egy pillanatig sem volt számunkra kérdéses az, hogy ez lesz az álláspont akár a 
sárgalapos eljárás támogatása vonatkozásában, még akkor is, hogyha ott a plenáris 
vitán, és itt, a bizottságban is elmondtam, hogy azzal kapcsolatban vannak 
fenntartásaim, hogy valóban tudunk-e eredményt elérni ilyen módon. Bízom benne, 
hogy most a Bírósághoz fordulás előremutatóbb ebből a szempontból, és 
természetesen ezen az úton mi is teljes mellszélességgel támogatni tudjuk a 
kormányt.  

Említette Firtl képviselőtársunk az aláírásgyűjtés kérdését. Mi azt gondoljuk, 
fontos lenne az, hogyha ebben az ügyben a társadalmat népszavazás formájában 
tudnánk megkérdezni. Be is nyújtottuk ilyen irányban az alaptörvény módosítására 
irányuló kezdeményezésünket. Úgyhogy itt is megragadnám az alkalmat arra, hogy 
kérjem elsősorban kormánypárti képviselőtársaimat, hogy támogassák ez irányú 
javaslatunkat, hiszen a bevándorlás visszaszorításához ez is egy fontos lépcső lehetne.  

Mint említettem, természetesen magát a tárgysorozatba-vételt és majd a végén 
a javaslatot is támogatni tudja a Jobbik. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok. Szavazásra teszem fel: 
ki az, aki támogatja a T/7332. szám alatt az előbb ismertetett címen a törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottságunk elfogadta a tárgysorozatba-
vételt. Köszönöm szépen.  

Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a HHSZ 140. § (2) 
bekezdése alapján:   
a)  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1829/2003/EK 
rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított 
élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának 
korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében 
történő módosításáról [COM (2015) 177; 2015/0093 (COD)]   
b)  Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/87/EK 
irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése 
érdekében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM 
(2015) 337; 2015/0148 (COD)]  
c)  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energiahatékonyságot 
jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 341; 
2015/0149 (COD)]   
d)  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az áthelyezési 
válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli 
állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 
tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 
megállapításáról szóló, 2013.június 26-i 604/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [COM (2015) 450; 
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2015/0208 (COD)]   
e)  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az értékpapírosítás közös 
szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített 
értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 
2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 
1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (EGT-
vonatkozású szöveg) [COM (2015) 472; 2015/0226 (COD)]    
f)  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelintézetekre és 
befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről 
szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 
[COM (2015) 473; 2015/0225 (COD)]   

Tisztelt Bizottság! A második napirendi pontunkhoz értünk: döntés egyeztetési 
eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 140. § (2) bekezdése alapján. Tisztelt 
Bizottság! Egy év telt el az Európai Bizottság, az új Európai Bizottság megalakulása 
óta, és a jelentősebb új javaslatok esetében döntöttünk és döntünk a mai új 
egyeztetési eljárások megindításáról. 

Képviselőtársaim az egyeztetési eljárásra javasolt uniós tervezetek rövid 
összefoglalóját már a múlt héten e-mail formájában megkapták. Múlt hétfőn a 
bizottság elnöksége áttekintette a javaslatokat és támogatta az eljárások megindítását.  

A javaslatok címét nem ismételném meg, mert azok elég hosszúak, de a 
javaslatok tárgyát szeretném kiemelni a következőkben. Egy: a géntechnológiával 
módosított élelmiszerek és takarmányok tagállami korlátozásának lehetősége. Kettő: 
az energiaunióhoz kapcsolódó két javaslat az energiahatékonysággal, illetve az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével foglalkozik. A negyedik javaslat 
a menekültek állandó áthelyezési válságmechanizmusára vonatkozik, és végül az 
utolsó a tőkepiaci unióhoz kapcsolódik. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, 
kérdés, kommentár. (Jelzésre.) Bana alelnök úr, tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy ugyanúgy, ahogy 
egyébként a sárgalapos eljárásról szóló javaslatnál, itt is láthattuk azt, hogy a 
bizottság munkatársai nagyon jól előkészítették ezt, úgyhogy ezúton szeretném ezt 
nekik megköszönni, és természetesen, ahogy ezt múlt héten is egyeztettük, én is 
támogatni tudom ezeknek a megindítását. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát előttünk vannak az egyeztetési eljárások 
kezdeményezései.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy az előbb 
röviden ismertetett hat európai uniós tervezetről egyeztetési eljárást kezdeményezzen 
bizottságunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a 
bizottság. Köszönöm szépen. És akkor majd elkezdjük a munkát a bizottság 
munkatársaival, az elkövetkezendő bizottsági üléseken szépen sorba vesszük ezeket. 

Szeretném megjegyezni, hogy a mai döntésünkről tájékoztatom a házelnök 
urat, az állandó bizottságok elnökeit, valamint a Miniszterelnökséget vezető Lázár 
János miniszter urat.  

Tisztelt Bizottság! A 3. napirendi pontunkhoz érkeztünk. Kérdezem 
munkatársaimat, hogy itt van-e már nagykövet úr. (Jelzésre:) Amíg meg nem 
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érkeznek, rövid szünetet rendelek el. Kérem, hogy ne hagyja el senki a termet. (Rövid 
szünet.) 

Tájékoztató az Európai Bizottság 2016. évi éves 
munkaprogramjáról [COM (2015) 610] 

Tájékoztató a Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa (ECOFIN) 
2015. november 10-i ülésének néhány napirendi pontjáról  
a) A bankunió megvalósításának aktuális helyzete  
b) Az Európai Bizottság közleménye a gazdasági és monetáris unió 
kiteljesítése felé irányuló lépésekről [COM (2015) 600]  
c) Az Európai Bizottság közleménye a tőkepiaci unió 
megteremtésére irányuló cselekvési tervről [COM (2015) 468] 

Az elnök felvezető hozzászólása 

Folytatjuk a bizottsági ülésünket. Köszöntöm Szűcs Tamás nagykövet urat, az 
Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének a vezetőjét, aki a 3. napirendi 
pontunk előadója. A napirendi pont címe: tájékoztató az Európai Bizottság 2016. évi 
éves munkaprogramjáról, és majd természetesen ezt követi a 4. napirendi pont, 
amikor az ECOFIN 2015. november 10-ei ülésének néhány napirendi pontjáról 
hallunk beszámolót nagykövet úrtól, illetve Balogh László helyettes államtitkár úrtól. 
De most maradjunk a 3. napirendi pontnál. Még egyszer köszöntöm a 
képviseletvezető urat, nagykövet urat úgy is mint bizottságunk tiszteletbeli tagját, 
hiszen olyan sokat járt az elmúlt évek során bizottságunkban, és egy jó kapcsolatot 
alakítottunk ki nemcsak személyével, hanem személyén keresztül a megváltozott 
Bizottság tagjaival. Immáron öt bizottsági tag - az Európai Bizottságról van szó - 
látogatta meg bizottságunk, és folytattunk eszmecserét.  

Az Európai Bizottság 2016. évi munkaprogramjának elfogadását követően 
Frans Timmermans, a testület első alelnöke levélben küldte meg a dokumentumot a 
tagállami parlamentek házelnökeinek, mintegy ezzel is nyomatékosítva vagy kifejezve 
az Európai Bizottság elkötelezettségét a nemzeti parlamentekkel való szorosabb 
együttműködés mellett; valóban, ezt mi tapasztaltuk. Kérem nagykövet urat, hogy 
röviden tartsa meg az expozéját, utána majd a kérdések jönnek, majd érkezik Balogh 
államtitkár úr is. Tessék parancsolni! 

Dr. Szűcs Tamás tájékoztatója 

DR. SZŰCS TAMÁS képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt 
Helyettes Államtitkár Úr! - majd ha megérkezik. (Derültség.) 

Köszönöm szépen a meghívást és a kedves bevezető szavakat. Mielőtt a mai 
mondandómra rátérnék, egy gondolat erejéig talán megengedik, hogy visszautaljak a 
péntek éjszakai tragikus eseményekre. Juncker elnök az Európai Bizottság nevében 
aznap éjjel nagyon határozottan természetesen elítélte ezt a támadást, és biztosította 
Franciaországot a szolidaritásról, és arról, hogy mindent meg fogunk tenni azért, 
hogy ezekben a nehéz napokban segítsük a francia embereket, a francia hatóságokat. 
Ennek szellemében egy közös nyilatkozatot is elfogadtak Európa vezetői szombat 
este, amelynek értelmében ma délben egy egyperces csenddel emlékezünk az 
áldozatokra. Ezt itt mi a képviseleten is természetesen megtartjuk, és Európa-szerte 
erre sor fog kerülni. Sajnálom, hogy egy ilyen tragikus esemény árnyékolja be a mai 
találkozót, de természetesen nem győzhet le minket a félelem, ahogy ezt nagyon 
sokan már elmondták, a dolgokat visszük tovább, úgyhogy rá is térnék a napirendi 
pontra. 
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Ahogy ön is említette, utolsó alkalommal járok önöknél budapesti megbízásom 
során, ezért legelőször engedjék meg, hogy megköszönjem az eddigi közös munkát és 
együttműködést, és egyben további működésükhöz is nagyon sok sikert és további 
szép eredményeket kívánjak.  

A mai napon átfogó képet szeretnék adni arról, hogy merre halad tovább az 
Európai Bizottság az elkövetkező egy évben. A téma egyébként olyannyira aktuális, 
hogy az Általános Ügyek Tanácsa éppen holnap fogja megvitatni a munkaprogramot. 
„No time for business as usual” címmel - amit szabadon „nincs időnk hátradőlni”-
ként lehet fordítani - október 27-én fogadta el a Bizottság a 2016-os 
munkaprogramunkat. Az Európai Parlament és a tagállamok felhatalmazásával 
továbbra is a meghirdetett tíz prioritás mentén haladunk, ebben szerepel többek 
között a gazdasági és monetáris unió elmélyítése, a bankunió és a tőkepiaci unió 
megvalósítására vonatkozó akcióterv is, amelyekre a későbbiekben bővebben kitérek. 

Továbbra is érvényes, hogy erőfeszítéseinket a prioritásokra koncentráljuk, 
ezért korlátozott számú javaslatot dolgoztunk ki. Amíg 2010 és 2014 között évente 
átlagosan 130 javaslatot terjesztettünk elő, a múlt évhez hasonlóan idén 2016-ra 
vonatkozóan is csak 23 javaslatot terjesztünk elő. Ugyancsak a korábbi években 
megszokottnál lényegesen több javaslatot fogunk visszavonni, illetve felülvizsgálni, 
szintén érdemes megvizsgálni, hogy 2010 és 2014 év között ez évi átlagban 26-ot 
jelentett, a következő évre vonatkozó tervünk 47 kezdeményezés.  

Elsődleges célunk, hogy megfeleljünk a polgárok elvárásának, és érdemi 
eredményeket tudjunk felmutatni a jelenlegi legnagyobb kihívásokat jelentő 
kérdésekben. Ezért arra kértük az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy 
jogalkotási munkája során biztosítson prioritást legsürgősebb javaslatainknak. A 
2016-os munkaprogram 23 kulcsfontosságú kezdeményezést tervez a tíz szakpolitikai 
prioritás területén. A már említettek mellett további intézkedésekre teszünk 
javaslatot a menekültválság kezelésére, a munkahelyteremtés és a növekedés 
ösztönzésére, az egységes piac megerősítésére, valamint a gazdasági, szociális és 
környezeti fenntarthatóság előmozdítása érdekében.  

A 23 közül kiemelném az alábbi javaslatokat: a migráció hatékonyabb kezelését 
célzó kezdeményezések és a határigazgatásra vonatkozó javaslatok - azt hiszem, ez 
utóbbi nagyon nagy érdeklődést fog kiváltani Magyarországon is -, a digitális 
egységpiac megvalósítása, az egységes piaci stratégia nyomon követése, európai 
űrstratégia és európai védelmi cselekvési terv, körkörös gazdaság, új lépések a 
fenntartható európai jövő érdekében és az energiaunió bevezetéséhez szükséges 
jogszabályok. Ugyancsak a készségekre vonatkozó új európai menetrend és az újra 
munkába álló szülőket segítő program egy fontos elem, végül pedig a társaságiadó-
csomagra és az áfára vonatkozó cselekvési terv.  

Ahogy említettem, az új javaslatok előterjesztése mellett 47 esetben szeretnénk 
visszavonni vagy felülvizsgálni függőben lévő javaslatokat azért, hogy mind időnket, 
mind energiánkat a legfontosabb ügyekre tudjuk összpontosítani. Olyan 
intézkedésekre fókuszálunk, amelyek összhangban állnak a tíz politikai prioritással, 
és jó eséllyel elfogadhatók a közeljövőben, és végrehajthatóak a gyakorlatban, ennek 
értelmében pedig konkrét eredményeket is fognak hozni. Ennek megfelelően 2016 
áprilisáig visszavonni tervezzük a biztosítók és a pénzügyi intézmények áfa-
megítélésére vonatkozó javaslatainkat, a standard áfa-bevallásra vonatkozó irányelv-
javaslatot, az egységes európai konszolidált társasági adóalap javaslatunkat és a 
gazdasági és monetáris unió egységes képviseletére vonatkozó korábbi 
kezdeményezésünket. Egyben jelzem, hogy ez utóbbi kettő helyett új javaslatot 
fogunk előterjeszteni. 
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Szintén különbség az előző esztendőkhöz képest, hogy az idei évben 
előterjesztettük a folyamatban lévő kiemelt javaslatok listáját is, így 2015-ben az 
uniós társjogalkotók példa nélküli gyorsasággal állapodtak meg az európai stratégiai 
beruházási alapról szóló bizottsági javaslatokról, a 2015-ös uniós költségvetésnek a 
menekültügyi válsággal összefüggésben történő módosításairól, a görögországi 
munkahelyteremtésre és -növekedésre irányuló 35 milliárd eurós csomagról, 
valamint a menedékkérők EU-n belüli sürgősségi áthelyezésére vonatkozó 
döntésekről.  

A továbbiakban, előzetes egyeztetésünknek megfelelően, három olyan 
kezdeményezésről szeretnék beszélni, amelyekre kifejezetten igény mutatkozott a 
bizottság tagjai, illetve a minisztérium részéről. Ezek közül az első a gazdasági és 
monetáris unió kiteljesítése. 

A nagy politikai zajban talán sokak figyelmét elkerülte, hogy a legfrissebb 
Eurobarométer-felmérés szerint, ami november 6-án lett közzétéve, az eurózóna 
polgárai az eddigi legnagyobb arányban támogatják az euró bevezetését, amióta csak 
ilyen felmérések készülnek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 61 százalék véli úgy, hogy a 
közös valuta jót tesz a saját országának, és ennél is nagyobb arányban, 71 százalékban 
gondolják úgy az emberek, hogy jót tesz az egész Európai Uniónak. Ezek az adatok, 
azt hiszem, jól mutatják a jelentőségét az október 21-ei, a gazdasági és monetáris unió 
megerősítése érdekében tett új javaslatunknak.  

Érdemes felidézni, hogy ezek a lépések is szervesen illeszkednek az Európai 
Bizottság programjába, és korábbi bejelentésekre épülnek. Az öt elnök jelentésének 
közzétételét követően a Bizottság 2015. július 1-jén indította el a gazdasági és 
monetáris unió kiteljesítését célzó folyamat első szakaszát, az úgynevezett elmélyítési 
szakaszt, amely 2017. június 30-ig fog tartani. Ezzel lényegében megkezdtük a 
gazdasági és monetáris unió elmélyítésére irányuló terv gyakorlati megvalósítását.  

Az intézkedéscsomagnak részét képezi az európai szemeszter felülvizsgálata, 
amelynek célja a demokratikus párbeszéd elmélyítése és a gazdasági kormányzás 
továbbfejlesztése. Ez jelentős mértékben ésszerűsítette, ésszerűsíti az európai 
szemesztert, éppen azért, hogy még hatékonyabb párbeszédet tudjunk folytatni a 
tagállamokkal.  

Ennek érdekében már februárban, tehát az országspecifikus ajánlások 
véglegesítése előtt három hónappal, közzétettük idén is az országjelentéseket. A 
jövőben, tehát 2016-tól az euróövezet egészére vonatkozó vitákra és ajánlásokra már 
a folyamat legelején, még az országspecifikus egyeztetéseket megelőzően fog sor 
kerülni, így minden érintett tagállam egységesen tudja kezelni a közös kihívásokat.  

Mind a szemeszterben, mind pedig a gazdasági és monetáris unió elmélyítési 
folyamatában fontos szerepet kapnak a foglalkoztatási és szociális szempontok is. E 
téren a szociális partnerek is főszerephez jutnak. A Bizottság, akárcsak Görögország 
esetében, biztosítani fogja azt, hogy az új makrogazdasági kiigazítási programok több 
figyelmet fordítsanak a szociális méltányosság elvére és gyakorlatára. A gazdasági 
kormányzás az elmúlt években mélyült, hatóköre kiszélesedett, ezzel együtt azonban 
összetettebbé is vált. 

Juncker elnök elkötelezte magát az úgynevezett 6-os és 2-es csomag 
stabilitásorientált felülvizsgálata mellett. Ezek a jogszabályok azonban még nagyon 
frissek, ezért a Bizottság még több információt és tapasztalatot szeretne szerezni, 
mielőtt határozna arról, hogy szükség van-e további új jogszabályok előterjesztésére. 
Az eddig elért eredményekre építve egyelőre gyakorlati jellegű kiigazításokat fogunk 
javasolni, amelyek az eljárások megszilárdítását, a meglévő szabályok 
átláthatóságának növelését, valamint kiszámíthatóságának és eredményességének 
javítását fogják célozni. 
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A gazdaságpolitikai eszköztár kiegészítése és megerősítése céljából a Bizottság, 
szintén az öt elnök jelentésével összhangban, nemzeti versenyképességi testületek és 
tanácsadói funkciót ellátó európai költségvetési tanács létrehozását is javasolja. 
Fontos, hogy ez a két új kezdeményezés csak az eurózóna tagjaira fog majd 
vonatkozni. A nemzeti versenyképességi testületek feladata a versenyképességi 
teljesítmény és a vonatkozó szakpolitikák nyomon követése lesz. Ezek létrehozása 
során figyelembe kell venni a tagállamok sokszínűségét, és természetesen tiszteletben 
kell tartani a szociális partnerek szerepét is.  

Az európai költségvetési tanács a Bizottság mellett működő független 
tanácsadói testület lenne. Feladata az uniós költségvetés-irányítási keret 
végrehajtásának értékelése alapvetően. A tanács öt szakemberből álló és feladatainak 
ellátása tekintetében teljesen független testület lenne, amelynek működési feltételeit 
az Európai Bizottság biztosítaná. Hangsúlyozom, ezek javaslatok, tehát nyilván meg 
fog kezdődni a vita, és meglátjuk, hogy ennek mi lesz utána a végeredménye.  

Szintén az Európai Bizottság céljai közé tartozik az euróövezet egységesebb 
képviseletének biztosítása a nemzetközi pénzügyi intézményekben, többek között a 
Nemzetközi Valutaalap keretében. Az intézkedéscsomag továbbá meghatározza a 
bankunió kiteljesítéséhez szükséges lépéseket, így az európai betétbiztosítási rendszer 
kialakítását és a bankrendszerrel összefüggő kockázatok további csökkentését célzó 
egyéb intézkedéseket. 

Ezzel át is térnék a második számú kérésükre, a bankunióra vonatkozó 
bizottsági javaslat rövid ismertetésére. Mind a bankunióra, mind pedig a pénzügyi 
unió felé vezető lépésekre szintén szükség van a gazdasági és monetáris unió 
kiteljesítéséhez és elmélyítéséhez. Az euróövezetbeli bankok és államháztartások az 
eddigi fejlődés ellenére még mindig túl szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A 
bankunió megszilárdításához végre kell hajtani a már jóváhagyott jogszabályokat és 
további intézkedéseket kell tenni a pénzügyi stabilitás erősítése érdekében. 

A bankuniót felépítő elemek közül egyelőre hiányzik a közös betétbiztosítási 
rendszer. A jó hír az, hogy szerencsére ez már nem lesz így sokáig. Valdis 
Dombrovskis, a témáért felelős alelnök éppen a múlt héten jelentette be, hogy az 
Európai Bizottság november 24-én, tehát a közeljövőben fog egy olyan új 
jogszabályjavaslatot előterjeszteni, amely az európai betétbiztosítási rendszer 
létrehozása felé vezető út első lépéseit jelöli ki, egy európaibb és az 
államháztartásoktól független rendszer kialakítása érdekében.  

Ezzel lenne majd biztosítható az, hogy a polgárok mindenhol biztonságban 
tudhassák betéteiket, bárhol is legyenek a térségben. A Bizottság egyébként első 
lépésként egy úgynevezett viszontbiztosításon alapuló rendszert javasol, amely nem 
szünteti meg a tagállami rendszereket.  

Ezen felül a Bizottság változatlanul elkötelezetten támogatja a további 
kockázatcsökkentést és az egyenlő versenyfeltételek megteremtését a banki 
ágazatban, valamint a bankok és az államadósság közötti negatív visszacsatolási spirál 
határozott és erős korlátok közé szorítását. 

Harmadik témánk a tőkepiaci unió. Az erre vonatkozó cselekvési tervünket 
szeptember 30-án indítottuk útjára. A cél ma még talán távolinak tűnik, de néhány 
éven belül mégis reális: 2019-re szeretnék azt, hogy létrejöjjön a 28 uniós tagállam 
egységes tőkepiaca.  

Ez a kezdeményezés szervesen kapcsolódik az európai beruházási tervhez is, 
hiszen kezeli a beruházások hiányát azzal, hogy növeli és diverzifikálja az európai 
vállalkozások és a hosszú távú projektek finanszírozási forrásait. 

A világ más részein elterjedtebben használják a banki finanszírozást kiegészítő, 
alternatív finanszírozási forrásokat, többek között a tőkepiacok, kockázati tőke, 
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közösségi forrásokhoz nehezen jutó vállalkozások, különösen pedig a kkv-k és az 
induló vállalkozások finanszírozásában. A Bizottság emellett le akarja bontani a 
határon átnyúló uniós befektetések akadályait éppen azért, hogy a vállalkozások és az 
infrastrukturális projektek könnyebben hozzájuthassanak a szükséges 
finanszírozáshoz, függetlenül elhelyezkedésüktől. 

A tőkepiaci unió középtávú projekt, azonban néhány fontos korai 
kezdeményezést is tartalmaz. A Bizottság már szeptemberben nyilvánosságra hozta a 
magas minőségű értékpapírosítás újraindítására és a hosszú távú infrastrukturális 
beruházások előmozdítására irányuló intézkedések első körét. Emellett az Európai 
Bizottság az év vége előtt bejelenti a kibocsátási tájékoztatóról szóló irányelv javasolt 
módosításait, amelyek célja, hogy a kis- és középvállalkozások könnyebben és 
olcsóbban tudjanak tőkéhez jutni.  

Ezenkívül felhívnám a figyelmet arra, hogy két konzultáció már meg is indult 
ebben a témában, az egyik az úgynevezett kockázatitőke-alapokról, a másik pedig a 
fedezett kötvényekről. Ezek a konzultációk nyitottak, 2016. január 6-ig lehet 
hozzájárulásokat tenni, úgyhogy mindenkit szeretnék bátorítani arra, hogy nézze át 
ezeket a lehetőségeket, illetve mindenki a saját választókörzetében meg divatos szóval 
stakeholderei körében reklámozza, ha szabad így fogalmazni, a konzultációkat. 
Ugyanis az a célunk, hogy minél szélesebb inputot kapjunk a javaslatok előterjesztése 
előtt, minél jobban figyelembe tudjuk venni mindazoknak az érdekeit, akiket ez a 
javaslat végső soron érinteni fog.  

Tisztelt Képviselők! Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt években már-már 
hagyománnyá vált, hogy novemberben találkozunk. Most is november van, egy 
különbség azonban van az elmúlt évekhez képest. Az éves növekedési jelentés, amely 
általában ezeknek a megbeszéléseknek a témáját képezi, illetve az új szemeszterre 
vonatkozó javaslatok egy pici csúszással nem az eredeti terv szerinti múlt heti 
bizottsági ülésen kerültek elfogadásra, hanem ebben a hónapban, de egy picit később, 
ezért döntöttünk úgy, hogy a Bizottság munkatervére fogunk most koncentrálni.  

Annyit előlegképpen érdemes elmondani az éves növekedési jelentésről, hogy 
ez még a korábbinál is több dokumentumot fog tartalmazni, úgyhogy azt hiszem, 
komoly kihívást jelent majd mindenkinek az értékelése, de még a korábbinál is 
jobban megalapozott ajánlásokat fog tartalmazni.  

Végezetül engedjék meg, hogy a jövőre nézve ismét hangsúlyozzak egy olyan 
dolgot, amelyről már sokat beszéltünk az elmúlt időszakban. Nyilvánvaló, hogy 
mindezeket a célkitűzéseket az Európai Bizottság nem valósíthatja meg egyedül, 
szükségünk van hozzá az Európai Parlament és a tagállamok szoros 
együttműködésére. Éppen ezért számítunk a nemzeti parlamentek aktív részvételére 
is az uniós jogalkotási folyamatban.  

Elnök úr utalt már beszédében és felkérő levelében is arra, hogy Timmermans 
alelnök erre vonatkozó iránymutatása teljesen egyértelmű. Azt gondolom, hogy az 
elmúlt évek során itt Magyarországon is sikerült nagyon konstruktív kapcsolatot 
kialakítani az Európai ügyek bizottsága és képviseletünk között, amiért ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani elnök úrnak személyesen és a bizottság valamennyi 
tagjának szintén személyesen. Remélem, hogy az elkövetkező évek során ez a jó 
kapcsolat folytatódik majd, és még jobban kiteljesedik Magyarország és az Európai 
Unió polgárai érdekében. Köszönöm szépen a figyelmet.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen a nagykövet úr beszámolóját mindkét napirendi 
pontról. Kérdezem munkatársaimat, hogy az államtitkár úr… (Jelzésre:) Valahol úton 
van, a Parlament elég hosszú folyosóval rendelkezik, úgyhogy idő, mire ideér. Nyilván 
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majd meghallgatjuk a kormány képviseletében a helyettes államtitkár úr rövid 
beszámolóját. 

Elöljáróban engedjék meg, hogy megköszönjem a nagykövet úrnak azt a 
munkát, amit az elmúlt években a bizottságunkkal együtt végzett, hiszen egy olyan 
együttműködésről van szó, ami nemcsak az Európai Bizottság, hanem a magyar 
Országgyűlés számára is nagyon fontos volt. Köszönöm nagykövet úrnak, hogy 
nemcsak rendezvényekre hívott meg bennünket, hanem olyan érdemi eszmecserét 
tudtunk folytatni a bizottsági üléseken, ami mindenféleképpen bizottságunk 
munkáját, tisztánlátását segítette.  

Természetesen a másik dolog a kormány vonatkozásában szintén az az 
együttműködés, amiről most nem tisztem véleményt mondani, mert mi a magyar 
Országgyűlést képviseljük, de számomra és számunkra is fontosak voltak ezek a 
tisztázó viták, amik során sokszor kényes kérdésekben is sikerült dűlőre jutni. Van 
egy ötéves áttekintésünk, egyfajta fejlődést látok abban a vonatkozásban, hogy a 
nemzeti parlamenteknek, jelesül a magyar Országgyűlésnek milyen szerepe van az 
európai uniós jogalkotás menetében, és ez a szerep növekszik. Köszönjük nagykövet 
úrnak, hogy abban is közreműködött, hogy a Bizottság az új Bizottság felállása után 
egy új irányvonat tűzött ki, hogy a nemzeti parlamenteket még jobban bevonja ebbe a 
jogalkotási menetbe. Ez közös érdekünk, hiszen mindnyájan tudjuk, mi az a 
demokratikus deficit, hogy az európai polgárok sokszor elfordultak nemcsak a 
Bizottságtól, hanem más európai uniós intézménytől is, kifejezvén nemtetszésüket, 
mert kevés eredményt láttak. Én úgy hiszem, hogy az új Bizottság felállása után 
önmagában véve az a tény, hogy öt biztos látogatott el a bizottságunk üléseire, jelez 
valamit, egy irányváltást, mégpedig, hogy ebbe a folyamatba kapcsoljuk be a nemzeti 
parlamenteket, hiszen itt látszik, hogy bizottságunknak milyen különleges statútuma 
van, mint például a sárgalapos eljárás, amit másodszor végeztek el a magyar 
Országgyűlésben. Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy egy szorosabb 
együttműködést alakítsunk ki. Úgy hiszem, hogy a mi bizottságunkon és a mi 
bizottságunkban a polgárok által választott képviselőkön keresztül egyenes út vezet 
Brüsszelbe, ha úgy tetszik, ha valamit kifogásolnunk kell, és erre a lisszaboni 
szerződés megadta a törvényi felhatalmazásokat, azt a csatornát megadta számunka, 
amiken keresztül ezeket elvégezhetjük. (Balogh László megérkezik a bizottság 
ülésére és helyet foglal a meghívottak számára fenntartott asztalnál. - Balogh 
László: Elnézést kérek a késésért!) 

Köszöntöm az államtitkár urat. Tessék parancsolni helyet foglalni! Ebben a 
munkában tevékenyen részt vett a nagykövet úr. Köszönjük szépen, és engedje meg, 
hogy már most sok erőt kívánjak önnek a további munkához, hiszen egy tevékeny 
diplomata, egy tevékeny ember. Engedje meg, hogy átnyújtsam a magyar európai 
politika titkos fegyverét (Derültség.), egy palack tokajit, a fiam borát, és így 
ünnepélyesen is megköszönjem a nagykövet úr munkáját. (A bizottság elnöke átadja 
a bort dr. Szűcs Tamásnak. - Dr. Szűcs Tamás: Köszönöm szépen még egyszer ezt a 
titkos fegyvert. Jól ismerem, mert mind az öt biztosnak átadtam már egyet, de 
nekem még nem jutott.) 

Tovább folytatjuk a napirendi pontunkat. A harmadik-negyedik napirendi 
pontnál járunk. Beszámolót tartott a nagykövet úr az Európai Bizottság 2016. évi 
rendes munkaprogramjáról, és közben belecsaptunk a negyedik napirendi pontba. Itt 
is a nagykövet úr az expozéjában a gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsa, az 
ECOFIN 2015. november 10-ei ülésének néhány napirendi pontjáról számolt be, 
valamint a bankunió megvalósításának aktuális helyzetéről.  

Akinek van véleménye vagy hozzáfűznivalója, elsősorban Szűcs Tamás 
expozéjával kapcsolatban, most megteheti!(Jelzésre.) Tessék parancsolni! 



17 

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

Nagykövet Úr! Tisztelt Bizottság! Úgy gondoltam, hogy azért ennél a napirendi 
pontnál mindenképpen szólnék. 

Egyrészt én is megköszönném a mostani korrekt beszámolóját a nagykövet 
úrnak, és azt is, hogy az elmúlt évek során minden egyes alkalommal korrekt módon 
és átfogóan számolt be az Európai Bizottság munkájáról. 

Nyilvánvalóan az Európai Bizottság és a Jobbik álláspontja között sok esetben 
nagy, alapvető különbségek állnak fent, ettől függetlenül valóban köszönetre méltó az, 
hogy akár a kérdésekre is minden esetben korrekt módon válaszolt a képviseletvezető 
úr. Úgyhogy ezt a magam részéről én is szeretném megköszönni.  

Egy átfogó kérdést szeretnék csak feltenni, hiszen hivatkozott itt közvélemény-
kutatási adatokra. Mi a magunk részéről elutasítjuk azokat a javaslatokat, amelyek az 
európai Egyesült Államok megteremtésének irányába hatnak. Látni kell azt, hogy a 
magyarok kétharmada ugyanezen a véleményen van, hiszen ezek a számok 
alátámasztják azt, hogy nagyjából kétharmados arányban veti el a magyar társadalom 
az integráció mélyítését.  

Nekem az lenne a kérdésem, átfogóan az összes javaslathoz, hogy a brit 
kezdeményezés, Cameron fellépése mennyiben befolyásolhatja a menetrendet, van-e 
erre valamilyen forgatókönyve az Európai Bizottságnak? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ebben a körben van-e még 

valakinek kérdése? (Senki sem jelentkezik.) 
Nekem egy kérdésem van. A 2016-ban megvalósítandó új, fő kezdeményezések 

között első helyen említette a nagykövet úr a migráció hatékonyabb kezelését célzó 
kezdeményezéseket, a határigazgatásra vonatkozó javaslatokat. Nincs konkrétan szó a 
Dublin III. felülvizsgálatáról ebben a programban. Ez beleértendő ebbe az első 
pontba, vagy esetleg külön kíván foglalkozni vele a Bizottság? Mert ez az egyik 
legaktuálisabb probléma, hogy a dublini rezsimet felül kell vizsgálni, meg kell 
változtatni, mert ez, ahogy szokták mondani, megbukott, nem működik. Ezzel 
kapcsolatban mi a helyzet? 

És akkor én arra kérem, nagykövet úr, hogy röviden válaszoljon a kérdésekre, 
és akkor utána átadjuk tüstént a szót Balogh László államtitkár úrnak. 

Dr. Szűcs Tamás válaszai 

DR. SZŰCS TAMÁS képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete): Köszönöm szépen először akkor Bana Tibor alelnök úrnak egyrészt az 
elismerő szavait, ha szabad ezt így lefordítanom a magam nyelvére.  

Az Európai Bizottságnak, meg nekem személy szerint is az a célom, hogy minél 
objektívebben, minél korrektebb módon ismertessünk minden javaslatot minden 
ország törvényhozásában. Örülök, hogyha ez a jelek szerint sikerült. Egyben 
valamennyi parlamenti párt képviselőjének szeretném megköszönni szintén a korrekt 
együttműködést, nemcsak mint parlamenti tagoknak, hanem mint pártoknak is. 

A kérdésre visszatérve, én azért egy picit vitába szállnék azzal, hogy a 
magyarok kétharmada azt szeretné, hogyha nem lenne Európa egységesebb, illetve 
nem alakulna ki egy szorosabb együttműködés, de nyilván erről többféle vélemény 
van. 

Nekünk ez a közvélemény-kutatás mindenesetre egy megnyugtató és bátorító 
közvélemény-kutatásnak bizonyult, ami azt mutatja, hogy alapvetően annak a 
tervnek, amely most már több évtizede az asztalon van és nagyon válságos perióduson 
megy egyébként keresztül, ennek a tervnek van realitása, van értelme. És nemcsak a 
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kormányok szerint, hanem ha már a kétharmad említésre kerül, 71százalék gondolja 
azt, hogy az egész Európai Unió számára egy pozitív fejlemény lenne. Tehát a 28 
ország átlagára értendő ez a 71 százalék, ami azt hiszem, elég erős felhatalmazást 
jelent. 

Hogy a brit népszavazás mennyiben érinti a menetrendet, ez nyilván a jövőnek 
a témája. Egyelőre David Cameron előterjesztett néhány elképzelést. Azt hiszem, a 
jelenlegi fázisban ezt még csak így lehet fogalmazni, mert nincsenek konkrétan 
kidolgozva azok az ötletek, amelyeket ő felvetett, illetve egy levelet is intézett ebben a 
témában az Európai Tanács elnökéhez. Nyilván meg kell vizsgálni, hogy ezeknek a 
javaslatoknak mi a realitása. Első körben az látható, hogy vannak olyan javaslatok, 
amelyek életszerűnek tűnnek. Van egy-két olyan javaslat, ami nyilván nagyon komoly 
vitára fog majd okot adni. Ezek a viták előttünk állnak. Azt hiszem, hogy az 
elkövetkező egy év során választ fogunk kapni ezekre. 

Az elnök úr kérdésére vonatkozóan, a Dublin III. felülvizsgálata. Nyilván nem 
volt idő most itt valamennyi tételt felsorolni, de hogyha megnézzük a 
munkaprogramot, akkor a 11. oldalon a 8. pont foglalkozik a migráció témakörével, 
amelyben szerepel a Dublin III. is. Hogy ez most még az év vége előtt lesz-e vagy sem, 
arra vonatkozóan azt hiszem, hogy hacsak a párizsi fejlemények ezt fel nem 
gyorsítják, akkor ez inkább a jövő évre reális.  

Ami biztosan meglesz az év végéig, az a határigazgatásra vonatkozó javaslat, 
amely egész biztosan már decemberben el fog készülni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor megadom a szót az államtitkár úrnak. 

Kérem, hogy röviden, 10 percben foglalja össze, hogy különösen a bankunió 
megvalósításának aktuális helyzetét hogyan látja a magyar kormány, hogy maradjon 
még pár perc idő a kérdésekre. Tessék parancsolni! 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, azt érzékelem, mintha homokszem került 
volna a mi gépezetünkbe. Nekem 10.30-as meghívóm volt, és úgy láttam, hogy 
valamiért az én képernyőmön nem ez a szám jelent meg. Úgyhogy ha az elkésés 
látszatát keltettem, akkor a hiba valószínűleg a mi készülékünkben van, de ezért 
elnézést kérek.  

És akkor, ha jól értem, most a bankunióról volna érdemes néhány szót szólni. 
A bankunió tárgyalásával kapcsolatban egy pici előzmény, és megpróbálom röviden 
összefoglalni. A bankunió szabályrendszerének kitárgyalásában a magyar kormány és 
a magyar kormány képviselői elejétől fogva végig részt vettek.  

Számunkra ez azért volt fontos, mert bár a bankunióhoz való csatlakozásunk 
nem szerepel a közeljövő napirendjén, de az számunkra egyrészt nagyon fontos, hogy 
maga az eurózóna hogyan fejlődik, az eurózónára kitalált, kvázi kötelező megoldások 
áttételes hatása a magyar gazdaságra, a magyar pénzügyi rendszerre milyen; és el fog 
jönni egyszer egy idő, nagy valószínűséggel, amikor az euró bevezetésre kerül. Ennek 
az időpontját most természetesen nem tudjuk. 

De ha ez az időpont egyszer eljön, az eurózónatagsággal együtt jár a bankuniós 
tagság is. Ezért, hogy az a konstrukció, az a struktúra hogy néz ki, hogy működik, a 
mechanizmusok hogy működnek, számomra alapvető fontosságú volt, bármikor is 
jön el ez az idő, az a magyar érdekeknek is megfelelő módon épüljön föl, a magyar 
érdekek kifejezésére is alkalmas konstrukció legyen. Kettő: a tárgyalások folyamán 
egyébként több más eurózónán kívüli tagállammal együtt azt képviseltük - és ez 
szintén fontos szerintem -, hogy bármely olyan, nem eurózónás tagállamnál 



19 

előfordulhat, hogy olyan helyzet alakul ki, hogy több előnye származik a bankunióhoz 
való csatlakozásból, a szoros együttműködésből az Európai Központi Bankkal még az 
euró bevezetése előtt, mint amennyi hátránya ebből származna, és ha egy ilyen 
helyzet teoretikusan előadódnék, akkor is legyen egy olyan struktúra, hogy az euró 
bevezetése nélkül is lehetőség szerint azonos vagy közel azonos elbánás a jogi 
kereteken belül lehetővé váljon ezen országok számára.  

Összességében tehát úgy gondolom, hogy az egységes európai felügyelet, az 
egységes szanálási rendszer az a két eleme, ami jogi értelemben létrejött, ezt egészíti 
ki az a kormányközi megállapodás, ami a finanszírozás feltételeiről szól. Nos, ez a 
konstrukció és az ebben való magyar részvétel és a végső szövegváltozat, a jogi 
keretek kialakulása ezeket a magyar érdekeket és egyébként más nem eurózónás 
tagállamok érdekeit kifejezi.  

Ilyen bevezető után hol tartunk most? A bankuniónak a talán leglátványosabb 
és a legelőrehaladottabb lába, ha tetszik oszlopa, az egységes európai felügyelés, amit 
az Európai Központi Bank menedzsel. Egy év óta működik, ha jól emlékszem, 
november 4-én volt az egyéves évfordulója, hogy elkezdett működni az európai 
egységes felügyelés. 130 bank került közvetlen felügyelete alá az Európai Központi 
Banknak annak idején, amikor indultak. Időközben újabb bankok kerülnek vagy 
kerülhetnek ez alá. Éppen szombaton bocsátott ki az Európai Központi Bank egy 
közleményt, amelyben kilenc további bank átfogó vizsgálatát végezte el Európában. A 
mi szempontunkból - csak érdekességképpen - az osztrák székhelyű Sberbank volt 
ilyen, és szomszéd országról lévén szó, Szlovéniában a szlovén UniCredit Bankot 
vizsgálta át, és 9 bank esetében többnél tőkehiányt állapított meg, nem egészen 2 
milliárd euró, ha jól emlékszem a számra, 1,74 milliárd euró nagyságrendben. Tehát 
ezzel a létszám, az európai közvetlen felügyelés alá tartozó bankok száma nőtt. 

Többé-kevésbé az Európai Központi Bank felügyeletéért felelős első számú 
vezető, Danièle Nouy asszony 4-én és 11-én is több alkalommal megemlékezett és 
mérleget csinált az egyéves működésről. Nem akarom ismételni, föltételezem, hogy 
nagykövet úr erről részletesen beszámolt. Azt lehet látni, hogy számos területen 
biztatóan, eredményesen működik az egységes felügyelet, módszertant tekintve, 
pontosságot, precizitást tekintve, jogszabályi finomításokat tekintve természetesen 
még sok tennivaló van, de az első lépések főleg a feladat méretét és nagyságát és a 
végrehajtás gyorsaságát tekintve meglehetősen biztatóak voltak. Még egyszer 
mondom, Magyarország egyelőre az egységes felügyelet alá nem kíván vonulni, tehát 
nem kíván részese lenni az egységes európai felügyeletnek, elsősorban azért, mert a 
bankjaink egy jelentős része olyan külföldi tulajdonosok birtokában, tulajdonában 
van, amely anyabankok viszont az egységes európai felügyelet alá tartoznak. 
Valamilyen szintű együttműködés elengedhetetlen, és ez az együttműködés ilyen 
értelemben alacsonyabb szinten, de mégiscsak zajlik, és tényként kell tudomásul 
vennünk.  

Én azt gondolom - és nem akarnék még véletlenül sem a témában elsődleges 
felelősséget viselő Magyar Nemzeti Bank nevében beszélni, de a téma szakértőjeként, 
ha szabad így mondani -, az mindenképpen egy előny, amikor a magyar felügyeletnek 
nem öt-hat különböző anyafelügyelettel, olasz, osztrák, német, belga felügyeletekkel 
kell kommunikálnia a közös felügyeletről, az anyabankok, leánybankok közös 
felügyeletéről, hanem vele szemben egy, az Európai Központi Bank áll. Ez 
valószínűleg a megközelítésben, módszertanban, az információk torzulásában, az 
egységes megközelítésben sokat segít. Tehát én azt gondolom, hogy vannak ennek 
előnyei.  

Azt látjuk, hogy az eurózóna szintjén elindított vállalkozás nagyjában-
egészében sikeresnek tekinthető, növelte a bankok iránti transzparenciát és a 
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bizalmat is, és a bankok tőkeszintje az átfogó vizsgálatok során igen magasra kerül, 
tehát sokkal biztonságosabbnak tűnik ma a bankrendszer, mint amilyen az átfogó 
vizsgálat előtt volt, és ez részben az átfogó vizsgálat eredménye is, és összemérhetőek 
ezek a bankok, ami nagyon fontos. (Firtl Mátyás távozik az ülésről.) 

Áttérve az egységes szanálási rendszerre: a másik lába az egész európai 
bankuniónak az egységes szanálási rendszer. Az ezzel kapcsolatos jogszabályoknál 
természetesen ezek ratifikációja kevésbé - ez volt a második lépés az egységes 
felügyeletet követően. Ennek is két eleme van. Van egy egységes szanálási jogszabály, 
amely minden tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. Ez a szanálási 
direktívára vonatkozó hazai átültetés nagyon korán, még 2014 nyarán megtörtént, 
tehát Magyarország az elsők között ratifikálta. Ez a bankok bajba kerülése esetén - 
lefordítva hétköznapi nyelve - azt a törekvést fejezi ki, hogy a jövőben, ha egy bank 
bajba kerül - most nem megyek bele részletekbe -, ne az adófizetők pénzéből, tehát a 
költségvetésből kelljen bankokat megmenteni, hanem különböző technikákkal 
elsődlegesen a tulajdonosok, a fő hitelezők állják ennek a költségeit, és a sorban 
legeslegutoljára jelenjék meg a nemzeti költségvetés vagy adott esetben az adófizetők. 
De ezen túlmenően, amíg egységesítjük a 28-ak szintjén a szanálás mechanizmusát - 
amit azért megjegyzek, hogy még számos tagállam nem ratifikált, 16 tagállam 
egyébként teljesen átültette, köztük mi is, öt tagállam részlegesen ültette át, és van öt 
olyan tagállam, ahol egyelőre még az indikáció sem látszik, hogy mikor fogják 
átültetni, ez egy gond.  

Az egységes szanálási hatóság létrehozatala és az egységes európai szanálási 
mechanizmus pedig azt a célt szolgálja, hogy ha egységes a felügyelés, ha egységesek a 
felügyeleti szempontok, és ennek ellenére egy európai, az eurózónához tartozó bank 
bajba kerül - és hangsúlyozottan az egységes szanálási hatóság ugyanúgy, mint az 
egységes felügyelet, csak a zónára nézve kötelező -, ebben az esetben egy egységes 
szanálási alapot, egy európai szintű alapot fokozatosan feltöltenek, és ha azok a 
technikák, amelyek révén először persze a tulajdonosok állnak helyt, de kimerül 
minden lehetőség, és még mindig többletpénzre van szükség, akkor ebből az egységes 
európai szintű szanálási alapból majd valamikor 8 év múlva lesz mód arra, hogy a 
bankokat kisegítsék.  

Egy dolog, ami még ehhez hozzátartozik: ennek van egy pénzügyi kormányközi 
megállapodás része. A szerződés megváltoztatása nélkül kellett a finanszírozásról 
gondoskodni. Ennek a szerződésnek a kitárgyalásában a magyar kormány is részt vett 
végig, hasonló megfontolásokból, amit elmondtam az egységes felügyeleti 
rendszernél. Ezt a kormány elé terjeszti hamarosan a magyar kormány, és így fog 
bekerülni a parlament elé, hogy ez a kormányközi megállapodás ratifikálásra kerüljön 
az elkövetkező hetekben, hónapokban. Tehát ez semmilyen új kötelezettséget 
Magyarország tekintetében nem jelent, ez semmilyen módon nem involválja vagy 
implikálja azt, hogy Magyarországnak kellene az egységes szanálási hatósághoz 
csatlakoznia, ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy ez a mechanizmus Magyarország 
számára is rendelkezésre áll, és ez adott időpillanatban, ami lehet a nagyon távoli 
jövő, ha majd egyszer az eurót bevezetjük, akkor már a magyar joganyag része lesz.  

Ha ez hamarabb történik, mint ahogy ez a 8 év letelik, ez akkor is rendben van, 
és Magyarországnak befolyása volt, a hangját tudta hallatni másokkal együtt azért, 
hogy ezek a mechanizmusok méltányos feltételeket teremtsenek a zónán belüli és a 
zónán kívüli országokra.  

A harmadik lábról hadd beszéljek, hadd tegyek néhány említést. Nemrégiben 
tette közzé a Bizottság az európai szintű betétgarancia-rendszerekre vonatkozó 
javaslatát, ami egyelőre egy koncepciópapír. Nagyon sokan kritizálták a bankuniót a 
tekintetben, hogy az első két oszlop, a felügyelés, a szanálás a helyére került jogilag, 
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de az a fő cél, hogy a bankválságok során, amely bankválságok természetéből 
következően nem tudjuk kizárni, hogy a jövőben ilyenek jöjjenek, a költségvetési és a 
bankmegmentési folyamat kerüljön szétszakításra. Magyarul: a bankmentés ne járjon 
a szuverén adósság elfutásával, a költségvetés kimerítésével, hanem ezt az ördögi 
láncot meg tudja szakítani, vagy ezt az ördögi kört meg tudja szakítani. És ebből a 
képből hiányzott a betétgarancia, mert szélsőséges esetben, ha egy nagyon nagy bank 
nagyon sok betétese adott esetben kárvallottja egy bankcsődnek, és a nemzeti 
betétgarancia alapnak helyt kell állni, ha kimerül ez az alap, implicite a szabályozás 
minden országban úgy szól, hogy mögé áll a költségvetés. 

Tehát hiába volt meg az egységes bankfelügyelet, hiába volt meg az egységes 
európai szintű szanálásra vonatkozó jogi szabályozás, amíg a betétgarancia-
szabályozásnak nincs európai szintű lába, ez a bizonyos ördögi kör, szuverén 
bankadósság, nem szakítható le. A javaslat most azt célozza, hogy ez is kezelhető 
legyen.  

Nagyon keveset tudunk még róla, ezt azért el kell mondjam hozzá, elsősorban 
azért, mert nagyon friss a javaslat, egy 3,5 oldalas anyagban foglalta össze a Bizottság 
a koncepció lényegét. Az erről folyó szakértői tárgyalások éppen, hogy megkezdődtek, 
de ami a lényege, hogy ez az EDIS-nek nevezett, European Deposit Insurance Scheme 
elsődlegesen ugyanúgy az eurózónára terjed ki, kötelező erővel. Természetesen részt 
vehetnek benne önkéntes alapon a zónán kívüli tagállamok is. Ennek a finanszírozása 
a bankok befizetéseiből, válságmegelőző befizetéseiből töltődne fel, és a célszintje a 
fedezett betétek, tehát valamennyi fedezett betét 0,8 százaléka. Ennek az irányítása 
ugyancsak uniós szinten valósulna meg, az egységes szanálási testület intézményi 
keretein belül.  

És végül, addig, amíg ez az alap nem töltődik fel, egy átmeneti időszakra, és ez 
egy új elem a Bizottság javaslatában, egy viszontbiztosítási mechanizmus van. Tehát 
nem a nemzeti költségvetések pluszterhelésével vagy kockázatkitettségével, hanem 
váratlan események és helytállás esetén, amíg nem töltődik fel ez az európai 
betétbiztosítási alap, viszontbiztosítási mechanizmuson keresztül gondoskodna arról, 
hogy ha ilyen kifizetésekre sort kell keríteni, akkor ne a nemzeti költségvetéseket 
terhelje ez a pénz. Elnök úr, lehet, hogy így is hosszabb voltam, mint szerettem volna, 
de valóban, a bankunió egy izgalmas, érdekes dolog. Próbáltam átfogó képet adni 
róla. Köszönöm szépen. . 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Akinek kérdése van, 

véleménye van, most elmondhatja, elsősorban az államtitkár úrhoz, de természetesen 
a nagykövet úrhoz is, ha a bankunióval kapcsolatos kérdések felmerültek.(Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.  

Én azt hiszem, hogy annyira alapos volt az államtitkár úr beszámolója, azt is 
mondhatnám, hogy köszönjük szépen, hogy eljött bennünket tanítani, hiszen mi nem 
vagyunk pénzügyi szakemberek, viszont ez egy olyan futó téma, ami bizottságunkat 
többször, több ülésen foglalkoztatta. Köszönjük, hogy mindig eljött, hiszen nem 
mindegy számunkra, nemcsak az euró jövőre számára, hanem Magyarország európai 
uniós tagságát tekintve is, hogy milyen lépések történtek a bankunió megvalósításával 
kapcsolatban.  

Ha nincs kérdés, akkor engedjék meg, hogy megköszönjem az államtitkár úr 
beszámolóját, és még egyszer köszönöm a nagykövet úrnak, a képviseletvezető úrnak, 
hogy immáron utoljára vett részt bizottságunk ülésén. Többször volt az államtitkár 
úrral együtt egy-egy napirendi pont előadója, és különösen azt tartottam fontosnak, 
hogy például az éves jelentés kapcsán mindig két oldalról vizsgáltuk meg a jelentést, 
tehát egyrészt a Bizottság és a magyar kormány véleményét. Fontos, hogy ez a 
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kapcsolat, amely a kormány és az Európai Bizottság között van, megjelenjen 
valamilyen formában a bizottságunk ülésein is. Köszönöm szépen még egyszer.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy jövő héten két bizottsági ülésre is sor 
kerül. November 23-án, tehát jövő héten hétfőn, várhatóan 9 óra 30 perctől két 
napirendi pontot terveztünk, tájékoztató az Európai Bizottság 2015. évi bővítési 
csomagjáról. Az előterjesztő Dux László főosztályvezető a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumból, valamint egy tájékoztatót hallgatunk meg az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye párizsi konferenciáján képviselendő magyar és 
EU-s álláspontról, itt Szabó Zsolt államtitkár urat kértük a beszámolóra. És november 
25-én, tehát szerdán 13 órától pedig Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter éves meghallgatására kerül sor.  

Még egyszer köszönöm a megjelenést a nagykövet úrnak, az államtitkár úrnak, 
a bizottság tagjainak, munkatársainak és a meghívott vendégeknek.  

A párizsi eseményekkel kapcsolatban levélben szeretnénk megkeresni Sutour 
urat, a Szenátus európai ügyek bizottságának az alelnökét, hogy őszinte részvétünket 
és együttérzésünket fejezzük ki a partnerbizottság tagjainak a történt tragédia miatt. 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom, köszönöm szépen a megjelenést. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 
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