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(Az ülés kezdetének időpontja:10 óra 34 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! Szeretnénk elkezdeni a bizottsági 
ülésünket. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket. Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának ülését megnyitom.   

Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Gajus Scheltema urat, a Holland 
Királyság nagykövetét és az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, a sajtó igen 
tisztelt képviselőit, a nagykövet hölgyeket és urakat és természetesen köszöntöm 
képviselőtársaimat.  

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az 
aláírt jelenléti ív alapján és a helyettesítésekkel együtt bizottságunk határozatképes.  

A mai napra két napirendi pontot tűztünk ki, az egyik: Gajus Scheltema, a 
Holland Királyság nagykövetének tájékoztatója a holland EU-elnökség programjáról 
és prioritásairól. A második napirendi pont: az Európai Bizottság 2016. évi éves 
munkaprogramja. Hozzávettünk még egy harmadikat, amely remélhetőleg egy rövid 
napirendi pont lesz: Egyeztetési eljárás - az Európai Parlament és a Tanács rendelete 
az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 
2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről. Az előterjesztő dr. Lenner Áron 
Márk, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára lesz.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, megjegyzése. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását 
az elmondott sorrendben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendet. Köszönöm szépen. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Igen Tisztelt Nagykövet Urak és Hölgyek! Mielőtt elkezdenénk az első 
napirendi pontot a mai programunkban, engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam 
önöket két eseményről, amely az elmúlt hetekben történt. Február 16-17-én Csöbör 
Katalin asszony, az Európai ügyek bizottságának tagja részt vett Brüsszelben az 
európai parlamenti héten; az interparlamentáris konferenciát a fiskális paktum 13. 
cikkelye alapján rendezték meg. 

Én magam pedig részt vettem a lengyelországi Przemyślben egy konferencián, 
ahol konkrét példáit említettem a regionális és nemzetközi együttműködésnek. Most 
azt javaslom, hogy kezdjünk az első napirendi ponttal, ez pedig tájékoztatás a holland 
EU-elnökség prioritásairól. (A napirendi pont tárgyalása folyamatos angol-magyar 
szinkrontolmácsolás mellett zajlik.) 

Gajus Scheltema, a Holland Királyság nagykövetének tájékoztatója 
a holland EU-elnökség programjáról és prioritásairól 

Az elnök felvezető hozzászólása 

Engedjék meg, hogy ismételten üdvözöljem őexcellenciáját, Gajus Scheltema 
urat, a Holland Királyság nagykövetét és a többi megjelent nagykövetet is. Meghívtuk 
Takács Szabolcs államtitkár urat is a kormányzat részéről. Telefonon tájékoztatott 
bennünket arról, hogy csak 15-20 perces késéssel fog ideérni.  
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Hagyományos most már, hogy minden egyes szemeszter kezdetén az Európai 
ügyek bizottsága meghívja az adott soros elnökséget betöltő tagország nagykövetét a 
bizottság ülésére, annak érdekében, hogy első kézből tájékozódjunk az elnökség 
programjáról és természetesen annak prioritásairól.  

A holland elnökség parlamenti dimenziójának keretében február 7-8-án részt 
vettem az úgynevezett COSAC elnöki találkozón, magam is tájékozódtam ott. Most 
pedig nagy szeretettel üdvözlöm a nagykövet urat, aki az EU-elnökség prioritásairól 
fog szólni. Üdvözlöm az osztrák nagykövetet, Tom Nørring nagykövetet Dániából; a 
finn nagykövetet, Petri Tuomi Nikula urat; Franciaország képviseletében Anne-Marie 
Maskay képviselet-vezető helyettes asszonyt; Kelly urat, Írország nagykövetét; 
Hollandia részéről Lyske van der Werf másodtitkár asszonyt; Portugáliát 
őexcellenciája, Morais Pires asszony, Romániát az ügyvivő, Valerică Bojian, 
Szlovákiát Rastislav Káčer nagykövet, Spanyolországot őexcellenciája José Ángel 
López nagykövet, Svédországot pedig Andreas Attorps svéd kereskedelmi tanácsos 
képviseli. Üdvözlöm az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete részéről , Felix 
Bubenheimert, a sajtóosztály vezetőjét.  

Nagykövet úr, engedje meg, hogy megköszönjem önnek azt a prospektust, 
amelyet átadtak a találkozó előtt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó összegzése 
a holland prioritásoknak. Ahogy azt néhány héttel ezelőtt Hágában is elmondtam, 
Magyarország és a mi bizottságunk is üdvözli ezeket a prioritásokat, egyetértünk az 
önök által felvetettekkel.  

Mindennek fényében, ahogy az szokásos, én azt javasolom, hogy először önnek 
adjunk szót. Remélem, egy óránk lesz erre a találkozóra. Kérem a többieket, hogy a 
tájékoztatás elhangzása után legyen még időnk a vitára. Általában a parlamenti 
képviselők kérdéseket szoktak feltenni, ezeket egy csokorba gyűjtjük, és utána 
ismételten megadom önnek a szót. Természetesen, amikor Takács Szabolcs is 
megérkezik, a kormányzat részéről reagál, ha akar. Öné a szó, nagykövet úr. 

Gajus Scheltema tájékoztatója 

GAJUS SCHELTEMA, a Holland Királyság nagykövete: Nagyon köszönöm. 
Igen tisztelt Elnök Úr! Engedje meg, hogy először is megköszönjem önnek ezt a 
meghívást. Rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Ha megengedi, két 
apró megjegyzés indulásnak. Először is szeretném kifejezni hálámat a mögöttem ülő 
kollegáknak, akik hajlandóak ismételten végighallgatni a beszédemet. A zömét - talán 
nem mindent - már volt alkalmam elmondani múlt héten a Külügyi bizottság 
tagjainak. Én azt gondolom, rendkívül nagy bátorságról tesznek tanúbizonyságot, a 
szolidaritás jegyének és az európai uniós tagországok nagykövetei összetartásának a 
jele ez.  

Nagyon örülök annak is, hogy Takács Szabolcs csatlakozik hozzánk. Én azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom önöknek, parlamenti képviselőknek és az 
Országgyűlésnek is, hogy elvégezzék, ami a feladatuk, mégpedig azt, hogy a kormány 
álláspontját is kikérjék. Én azt gondolom, nagyon szívesen fogom majd az ő 
véleményét vagy a kormányzat véleményét meghallgatni.  

Hollandia az Európai Unió elnökségét egy rendkívül nagy kihívásokkal teli 
környezetben, időben vette át. Ebben a pillanatban a szélsőségességgel, a migrációval, 
egy komplex és rendkívül törékeny helyzettel kell szembenéznünk az Unió keleti és 
déli határain, nem is említve a Brexitet, illetve a belső kohéziót. Mindannyian 
Európától várjuk a megoldásokat, és ez teljesen helyénvaló, mert nincs olyan ország, 
amelyik képes ezeket a problémákat egyedül megoldani. Azonban, amikor Európa jön 
és jelentkezik egy javaslattal, hajlamosak vagyunk nagyon gyorsan elutasítani. 
Amikor kritizáljuk Európát, azt hiszem, saját magunkat kritizáljuk, különösképpen 
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ilyen zűrzavaros időkben. Emlékeznünk kell arra, hogy összefogással erősebbek 
vagyunk, biztos, hogy képesek vagyunk döntéseket hozni, amikor szükséges. Amikor 
pénzügyi problémákba került egy tagország - mint Görögország -, akkor az Európai 
Unió hajlandó volt pénzügyi segítséget nyújtani cserébe a rendkívül szükséges 
reformokért. Amikor Oroszország illegálisan annektálta a Krím félszigetet, és további 
olyan lépéseket tett, amelyekkel súlyosbította a kelet-ukrajnai helyzetet, az Európai 
Unió készen állt arra, hogy közös szankciókat léptessen életbe. A szolidaritás és a 
felelősségen való osztozás, a kötelezettségek elosztása, azt gondolom, olyan eszközök, 
amelyekkel fel tudjuk venni a harcot a jelenlegi fejleményekkel szemben.  

Hollandia egy aktív megközelítést alkalmaz az elnökség során. Természetesen 
a jelenkor, a mai napok legfontosabb, legégetőbb kérdéseire koncentrálunk, 
miközben ugyanakkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy erősítsük a 
növekedést, munkahelyeket teremtsünk, egy erős eurót hozzunk létre, 
megfizethetőbb energiát nyújtsunk és megvédjük az éghajlatot, a klímát. 

Hollandia pragmatikus elnökséget szeretne, semmi grandiózus víziók, hanem 
hatékony és kézzelfogható eszközök és eredmények. Három alapvető irányelv vezérli 
az elnökségünket. A holland elnökség elsősorban egy olyan Európai Unióért dolgozik, 
amely a szükségletekre koncentrál. A második alapelvünk, irányító elvünk pedig egy 
olyan Unió, amely kapcsolatban áll az állampolgárokkal és az átláthatóság elve szerint 
működik. Harmadszor pedig egy olyan Unióért dolgozunk, amely az innovációt segíti, 
ezzel is növekedést és munkahelyeket teremt.  

A holland elnökség prioritásaiból négy szakpolitikai prioritás fogalmazható 
meg. Az első a migráció és a nemzetközi biztonság. Több százezer ember kellett 
elhagyja saját országát, és Európába jött. Természetesen valamiféle normalitást 
akarnak hozni az életükbe, egyáltalán élhető életet maguknak, családtagjaiknak, olyan 
életet, amelyben nincs háború vagy nincs elnyomás. Azonban Európa 
befogadóképessége sem végtelen. Meg kell erősíteni saját határbiztonságunkat és a 
konfliktusterületekkel, szomszédos országokkal való együttműködést. A 
befogadókapacitások fejlesztése, a lakhatás és a munkaalkalmak megteremtése 
például Törökországban, Libanonban és Jordániában, ezek a feladatok. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem az érdekek, hanem az értékek Uniója 
vagyunk, ezekért harcolnunk kell, és nem elveszíteni azokat. Nincs más alternatíva, 
ha egy emberséges Uniót akarunk megőrizni. Természetesen a menekültválság fontos 
kihívásokat jelent az EU számára, és ezekben valóban benne van a lehetőség, hogy 
veszélyeztessék a legdrágább kincseinket az Európai Unióban, mint például a 
schengeni zónát, amely létfontosságú a szabad mozgáshoz, illetve a belső piac jó 
működéséhez. 

A migráció kezelése a holland elnökség politikai napirendjének tehát az első 
helyén szerepel. Természetesen ennek a megközelítésnek egy háromszintű rendszeren 
kell alapulnia. Egyrészt az okok, az eredet, a mediterrán útvonal, a Törökországgal 
való együttműködés, illetve a balkáni útvonalon való intézkedések, valamint 
támogatásnyújtás, például ezen az útvonalon a menedékkérők biztonságos fogadása. 

A holland elnökség ezzel a kérdéssel kapcsolatban több bel-és igazságügyi 
tanácsülést szervezett ebben a témában. Az előzőt egyébként múlt héten szervezték. 
Az első az, hogy meg kell erősíteni az Unió külső határain az ellenőrzéseket, a 
megfelelő adatbázisokkal való egybevetést, illetve minden személy szisztematikus 
ellenőrzését kell megvalósítani, tehát minden olyan személynek, akinek az Európai 
Unió joga szerint szabad mozgása van, de ezeket az emberek szisztematikusan 
ellenőrizni kell akkor, amikor kilépnek a külső határon. Ezen túlmenően Hollandia 
úgy döntött, hogy az úgynevezett határőrizeti csomaggal abszolút prioritásként 



8 

foglalkozik, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy még az elnökség 
időszakának vége előtt létrejöjjön az európai határ- és parti őrség.  

A menekültválság kontextusában a holland elnökség egy rendkívüli magas 
szintű EU-Törökország vezetői találkozót szervez március 7-én, ezzel is erősítve az 
EU-Törökország akcióterv gyors megvalósítását. A találkozóra pedig az Európai 
Tanács márciusi ülése előtt kerül sor. 

Természetesen a kihívások nem állnak meg a határainkon. Látjuk, hogy a belső 
és a külső biztonság minden eddiginél jobban összefügg és összefonódott. A migráció 
és a terrorizmus két ilyen példa. A jogállamiság tiszteletben tartása, illetve az alapvető 
jogaink tiszteletben tartása legfontosabb eredményünk és meghatározó 
tulajdonságunk, ez az, ami meghatározza az EU-t, amit meg kell védenünk, hogy 
szabadságban, szabadon élhessünk a saját hitünk és véleményünk alapján, és 
meglegyen a lehetőségünk a céljaink megvalósítására. Ezen jogok megvédéséhez EU-
szerte biztonságra van szükség. Ezeknek az erőfeszítéseknek már bizonyos 
eredményei vannak, például a tagországok úgy döntöttek, hogy elkezdik megosztani 
egymással a terrorgyanús személyek listáját, nyilvántartását. A francia, a holland 
javaslatot a brüsszeli ECOFIN alkalmával múlt héten már jóváhagyták, ezt az 
információt már használni fogják a már említett szisztematikus ellenőrzések során.  

Európa jövője az innovációban van. A tudás és az innováció a legfontosabb 
garantőrei az Európai Unió versenyképességének. Tartalmas, célzott szakpolitikák 
által szeretnénk elősegíteni a munkahelyteremtő vállalkozások munkáját. A belső piac 
alapvető elem ebben. 

Szeretnénk elmélyíteni és igazságosabbá tenni a belső piacot. Az elnökség ezt 
úgy teszi, hogy az kevesebb szabályt, kevesebb adminisztratív terhet eredményezzen; 
jobb legyen a digitális piac; jobb legyen a szolgáltatások piaca; jobb legyen az EU-ban 
a munkavállalók védelme; közös befektetés történjen a határon átnyúló 
partnerségekbe; a versenyképesség, az oktatás összhangba hozása, egyeztetése.  

A mély válságot követően egyféle fellendülést tapasztalunk. A strukturális 
reformoknak és a megfontolt költségvetési politikának végre kezd mutatkozni az 
eredménye; több ország már fokozatosan elindult a gazdasági fellendülés és a 
növekvő munka terén - Magyarország, Hollandia jó példák erre.  

Nagyon fontos, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni. A többéves költségvetés egy 
olyan példa, ahol a reformokat mindenféleképpen meg kell mutatni. Ennek 
érdekében még nagyon messze vannak az ezzel kapcsolatos tárgyalások, az új és a 
megreformált többéves költségvetés azonban már jelentős téma volt az elnökségi 
konferencián január 28-án. Egy rugalmas költségvetés elvei, miközben nem felejtjük 
el a hosszú távú európai befektetéseket, szerepeltek ennek a konferenciának a 
munkájában. Az elnökség egyébként az informális Általános Ügyek Tanácsában 
áprilisban fogja az EU költségvetését megvitatni, és ugyanez a vita az április végi 
ECOFIN alkalmával is napirenden lesz.  

Végül pedig elmondanám, hogy Hollandia elkötelezett az éghajlattal, a 
környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal kapcsolatos koherens megközelítés 
mellett. Ezen ügyeket szoros koordinációban, egymással összefüggésben kell 
vizsgálni. A Bizottság javaslata, a következő lépés egy fenntartható Európa jövőjére 
alapvető kulcskezdeményezés ilyen szempontból.  

Elnöksége során Hollandia szeretne koncentrálni az európai energiaunió 
továbbfejlesztésére. Ez lehet a legmegfelelőbb módja a diverzifikációnak, az 
utánpótlás, az ellátás és a fenntarthatóság biztosításának. Ezen túl dolgozunk azon is, 
hogy az innovatív szektorokat is stimuláljuk, amelyek hozzájárulnak a körforgásos 
gazdasághoz való átmenethez, illetve a párizsi éghajlat konferencia eredményének 
megvalósításához.  
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Az informális miniszteri találkozót áprilisban a környezetvédelem ügyében már 
a párizsi éghajlat konferencia fényében és annak eredményei fényében tervezzük. 
Egyébként több más, hasonló találkozót is szervezünk.  

Hadd szóljak néhány szót arról, amit a holland elnökség Magyarországon 
szervez. Több különböző rendezvényt szervezünk. Az egyik egyébként az Európai 
Uniót érinti, az állampolgárokkal való viszonya kapcsán. Egy kapacitásépítési 
roadshow-t szeretnénk Miskolcon, Szekszárdon, Veszprémben, magyar társadalmi 
szervezeteknek szeretnénk technikai segítséget nyújtani. Ez a roadshow, azt 
gondolom, talán nem az egyetlen, de jó példája az együttműködésnek a holland 
nagykövetség és az NGM között.  

Az elmúlt év decemberében szerveztünk egy közös tanulmányutat önökkel, a 
magyar parlamenttel. A tanulmányút során jogszabály-alkotási szakértők a holland 
parlamentbe látogattak, különböző, a törvényhozással, a törvényalkotási folyamattal 
kapcsolatos kérdésekről egyeztetni. Egyébként a holland nagykövetség ezzel 
kapcsolatban további kétoldalú együttműködésre számít.  

Ami az elnökségünket illeti, a körforgásos gazdaság új csomagja előkelő helyen 
szerepel a holland elnökség programjában, ezért a nagykövetség egy egynapos 
konferenciát tervez májusban. Ennek az eseménynek az a célja, hogy a magyar 
közvéleményt, elsősorban a vállalkozásokat, megismertessük a körforgásos 
gazdasággal kapcsolatos törvények legfontosabb jellemzőivel.  

Végül, de nem utolsósorban, a holland elnökség kontextusában szervezünk egy 
vízgazdálkodási szemináriumot és kiállítást. Erre pedig március 21-én kerül sor, a 
Danubiana Múzeumban, Szlovákia és Magyarország határán, közel Pozsonyhoz. Ezt 
szoros együttműködésben hajtjuk végre a pozsonyi és a bécsi nagykövetségeinkkel. 
Vízgazdálkodási szakértőket várunk Ausztriából, Magyarországról, Hollandiából és 
Szlovákiából. Ennek az eseménynek a célja, hogy megerősítsük a regionális 
együttműködést a vízgazdálkodás területén, hogy szakvéleményt cseréljünk a Duna-
medencében, és ezek mellett egyféle kulturális eszmecsere is legyen.  

Elnök Úr! Most már két hónapja dolgozunk az elnökségben, az első 
eredményeket már összegezhetjük. Röviden, így mondanám: 271 odalátogató 
miniszter; 70 EU-delegáció; 35 kétoldalú találkozó. Az első eredmények? Néhány 
példa. Például az élelmiszer-termékeknek egészségesebbnek kell lenniük. A 
tagországoknak foglalkozniuk kell az antimikrobiális rezisztenciával. Első alkalommal 
tartanak idevonatkozó egyeztetéseket, illetve a különböző szektorok miniszterei első 
alkalommal találkoznak vegyes formátumban. 

Ott szeretném befejezni, ahol elkezdtem. Hollandia keményen dolgozik azon, 
hogy professzionális és hatékony elnökség legyen. Tisztességes közvetítők szeretnék 
lenni, viszont mindvégig tiszteletben tartani a hídalkotás hagyományait. Hollandia 
keményen dolgozik azért, hogy megbízható partner legyen, amely képes támogatni az 
EU-ban a kemény döntéseket és a tartós reformokat. Ezeknek mindenekfelett az a 
céljuk, hogy mindezekből egy jobb Európa süljön ki.  

Említette azt a kis apró csomagot, amit kiosztottunk önöknek. Remélem, hogy 
ezek további háttérinformációt nyújtanak önöknek az elnökségünkkel kapcsolatban. 
Engedje meg, hogy ismételten megköszönjem azt, hogy szót adott. Köszönöm. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr, ezt az előadást, egyrészt azért, mert 
rövid, lényegre törő volt, másodszor pedig azért, engedje meg, hogy nagyon sok sikert 
kívánjak.  

A mai napon olyan a politikai helyzet az Európai Unióban - mint ahogy azzal 
mindenki tisztában van, mindenki tudja, hogy mik történnek -, hogy én azt 
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gondolom, nagyon fontos, hogy erős kezekben legyen az elnökség. Nagyon remélem, 
hogy az elkövetkező néhány hónap sok feladatot hoz Hágában, és azt is remélem, 
hogy május végére, amikor a COSAC plenáris ülése lesz, egy sikeres találkozót fogunk 
folytatni ott is. 

Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák! Engedjék meg, hogy megadjam a szót 
képviselőtársaimnak a kérdések feltételére. Ahogy azt elmondtam, összegyűjtenénk a 
kérdéseket, és utána kérnénk a nagykövet urat, hogy válaszoljon rájuk.  

Akinek kérdése van, kérem, most tegye fel! (Jelzésre:) Először Bana Tibor 
alelnök úr, tessék parancsolni! 

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

Nagykövet Úr! Tisztelt Bizottság! Én is sok szeretettel köszöntöm a más országokból 
megjelent nagyköveteket és kedves vendégeinket. Mindemellett pedig szeretném 
megköszönni a nagykövet úrnak azt, hogy eljuttatták hozzánk ezt az összefoglaló 
anyagot, valamint a megtett szóbeli kiegészítését is. 

Két témában szeretnék kérdéseket feltenni a holland elnökség programjával, 
hozzáállásával összefüggésben. Az egyik a bevándorlás kérdése lenne. Ezzel 
összefüggésben azt tapasztalhattuk az elmúlt időszakban, hogy vannak olyan 
országok, amelyek büntetni akarják azokat a tagállamokat, amelyeknek szerintük 
nem megfelelő a hozzáállásuk a migráció kérdésének kezeléséhez. Ebbe a körbe 
tartoznak a közép-európai államok, köztük hazánk is. Mi a magunk részéről azt 
gondoljuk, hogy igenis a nemzeti szuverenitás részét kell hogy képezze az, hogy ebben 
a vonatkozásban magunk döntessük el azt, hogy kit kívánunk befogadni. A mi 
pártunk, a Jobbik már fél évvel ezelőtt javasolta azt, hogy legyen egy népszavazás a 
kvótarendszerrel összefüggésben, és azt is elmondtuk, hogy egyébként minden egyéb 
formáját is el kell utasítani annak, hogy ránk erőszakolják bevándorlók 
beletelepítését. Örülünk annak, hogy a kormányzati részről meghallgatásra találtak az 
érveink, és valóban egy referendumra kerül sor ebben a vonatkozásban. (Takács 
Szabolcs Ferenc megérkezik az ülésre.) 

Az lenne a kérdésem a nagykövet úrhoz, hogy a holland elnökségnek mi az 
álláspontja az előbb említett hozzáállással összefüggésben. Gondolok arra, hogy 
mondjuk, olasz részről elhangzott olyan megnyilatkozás, hogy akár az uniós források 
jelentős megvonása is érheti szankcióként azokat az országok - kimondottan 
Magyarországra is célzott -, amelyek nem úgy kezelik ezt a kérdést, ahogy szerintük ez 
megfelelő lenne. Hozzáteszem, hogy én viszont úgy látom, hogy sajnos európai uniós 
szinten egy öngyilkos politika zajlik. Mi erre mondunk nemet a magunk részéről, és 
azt mondjuk, hogy nemcsak a kvótarendszert, hanem minden egyéb formáját el kell 
utasítani a bevándorlók érkezésének, tehát akár a visszatoloncolást is. 

A másik fontos ügy, amit elő szeretnék hozni, az EU-USA szabadkereskedelmi 
megállapodás kérdése. Most is zajlanak a TTIP-tárgyalások, éppen egy újabb forduló 
zajlott, illetve ennek még az egyeztetései most is folyamatban vannak. Bár az amerikai 
elnökválasztások ősszel esedékesek, mégis az hangzott el mindkét oldalról, tehát az 
USA részéről is és az Európai Unió képviselői részéről is, hogy gyorsítani kívánják 
ezeket a tárgyalásokat. Nekünk meglehetősen komoly aggályaink vannak a TTIP-pel 
kapcsolatban, akár abból a szempontból, hogy a GMO-mentesség fenntartását is 
veszélyeztetheti, ha ez aláírásra kerül, vagy éppen említhetném az állam-befektető 
vitarendezési mechanizmust, ami a tagállamok számára szintén rendkívül hátrányos 
lenne, egyébként pedig olyan gazdasági kimutatásokat is olvastam magam, melyek 
jelzik azt, hogy Közép-Európa számára különösen hátrányos lenne, ha ebben a 
formában kerülne ez elfogadásra.  
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Az lenne tehát a kérdésem, hogy a holland elnökség hogyan fogja majd ezt a 
folyamatot követni, illetve azt kérném nagykövet úrtól, hogy néhány mondatot erről a 
kérdésről is szóljon. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben hadd köszöntsem Takács Szabolcs 

államtitkár urat. Csak tájékoztatom, hogy nagykövet úr előadása után most került sor 
az első kérdésre. Kérem államtitkár urat, hogy ha kérdés merül föl, nyugodtan 
nyomja meg a gombot, önnek is megadom a lehetőséget válaszolni. 

 
TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. Elnézésüket kérem a késésért, a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumban a miniszterelnök úr adresszálta a 
nagyköveteket az értekezlet kapcsán, ezért késtem, úgyhogy elnézést kérek 
mindenkitől. De állok rendelkezésre, természetesen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Józsa István képviselő úr következik. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is 

szeretném kifejezni nagyrabecsülésemet nagykövet úr számára, hogy megtiszteli a 
magyar parlament Európai ügyek bizottságának az ülését egy ilyen alapos, jól 
szerkesztett prezentációval, írásos anyaggal, amelyben az elnökségük szándékait 
összefoglalta. Én ezt egy nagyon pozitív dolognak tartom, hogy nem gondolják úgy a 
diplomaták, hogy mindent maguk között elrendezhetnek, hanem egy szélesebb 
támogatottságot kívánnak biztosítani az elnökségi munkájuknak.  

Ugyanakkor lehetőségnek tartom a mai bizottsági ülést arra, hogy kifejtsem az 
MSZP véleményét, hogy mennyire bonyolult dolognak tartjuk a menekültkérdést és a 
migrációs kérdést Európában. Sokan félremagyarázzák belpolitikai okokból az MSZP 
álláspontját. Mi szigorúan szétválasztjuk a nemzeti önrendelkezés jogát, hogy mi 
magunk dönthessük el, hogy tényleg kik települhetnek ide be, de felhívjuk a figyelmet 
a humanitárius katasztrófa megelőzésének a problémájára is. Tehát nem tudunk 
egyenlőségjelet tenni minden menekült között, nem mondhatjuk azt, hogy mindenki 
bevándorló, gazdasági bevándorló, és a Szocialista Párt fontosnak tartja a 
humanitarizmus alapelveit, hogy ezek mind a magyar kormány politikájában, mind a 
gyakorlatában megjelenjenek. Sajnos, nem ezt tapasztaljuk. Mind a szélsőjobboldal, a 
Jobbik részéről, mind az egyre konzervatívabb irányba forduló kormánypártok 
részéről egy mesterséges hangulatkeltést tapasztalunk, és ha valaki, akkor Hollandia 
tudja, hogy a nemzetiségi indulatok felkorbácsolása milyen humanitárius 
katasztrófákhoz vezethet, hiszen vétlen részese volt vagy vétlen részvevője volt a 
délszláv háborúban rendkívül tragikus humanitárius katasztrófának. Tehát, ha valaki 
körültekintéssel tudja kezelni ezt a problémakört, akkor én úgy gondolom, hogy az 
Hollandia, ahol megvan az a diplomáciai tudás, az a humanitárius érzékenység, ami 
iránymutató lehet egész Európa számára, így a szocialisták megítélése szerint 
Magyarország számára is. Ehhez én nagyon eredményes munkát és az indítás 
lendületének a folytatását, sok sikert kívánok. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Bana Tibor jelzi, hogy szólni kíván.) Bocsánat. 

Még egyszer? (Bana Tibor: Röviden.) Tessék parancsolni! Röviden, kérem. 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Ígérem, 

rövid leszek, de szeretnék reagálni Józsa István szavaira. Kikérem magunknak a 
szélsőjobboldali jelzőt. A Jobbik egy nemzeti radikális párt, keresztény konzervatív 
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politikai erő vagyunk, úgyhogy visszautasítjuk ezt a megfogalmazást, és nem 
szeretnék belemenni itt semmiféle belpolitikai csatározásba, de ha már itt 
humanitárius problémákat emlegetett, akkor azért szeretném itt 2016-ban a 2006-os 
őszi események 10. évfordulójára emlékeztetni képviselőtársamat, és akkor ezzel 
együtt kérem, hogy fogalmazza meg álláspontját a továbbiakban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nem nyitok vitát a pártok között. Ez 

a mi dolgunk, hogy egymás között lerendezzék, úgyhogy a továbbiakban nem adok 
szót a belpolitikai vitáknak. Itt a téma a holland elnökség prioritása. (Jelzésre:) 
Gyopáros Alpár képviselő úr! 

 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Nagykövet 

Úr! Egyetértünk abban, hogy rendkívül nehéz időszakban zajlik a holland EU-
elnökség. Ehhez képest vagy talán éppen ezzel szoros összefüggésben rendkívül 
ambiciózusak az EU-elnökségi vállalások. Úgyhogy ehhez én csak sok sikert tudok 
kívánni a holland EU-elnökségnek és minden kedves kollégájuknak, hiszen valóban 
nemcsak saját maguk számára tették magasra a mércét, hanem egész Európa számára 
egy rendkívül fontos időszakban vagyunk. Különösen igaz ez akkor, amikor azokról a 
megoldásokról beszél a nagykövet úr, amelyekről a magyar kormány már egy évvel 
ezelőtt beszélt, hiszen lényegében ugyanannak a tükörképét mondjuk szerte 
Európában most már mindannyian, mint amit egy évvel ezelőtt mondott 
Magyarország. De örömteli, hogy eljutottunk idáig.  

Ezzel összefüggésben viszont én arra szeretnék rákérdezni, hogy valószínűleg 
szoros összefüggésben a migráció kérdésével, szerte Európában belpolitikai szinten és 
egyre inkább közösségi politikai szinten is erősödnek az eurokritikus, euroszkeptikus, 
urambocsá, EU-ellenes megnyilatkozások, erősödnek az ilyen politikai pártok, igaz ez 
akár Hollandiára is, hiszen a Szabadságpárt, ha jól tudom, a harmadik legerősebb 
politikai erő Hollandiában. Ha jól tudom, hamarosan következik egy népszavazás is 
Hollandiában az Ukrajnával való együttműködésről, amellyel kapcsolatban van egy 
felmérés, ami azt mondja, hogy háromnegyedes az elutasítottsága, ha jól tudom. Ez is 
jól példázza azt, hogy erősödnek az euroszkeptikus, eurokritikus hangok. Az volna a 
kérdésem, hogy az elnökség foglalkozik-e ezzel a kérdéssel ilyen szinten, ha igen, 
milyen megoldási javaslatokat tud nyújtani. 

 
ELNÖK: Firtl Mátyás úr következik. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Elnök Úr! Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Nagykövet 

Hölgyek és Urak! Én is köszönettel tartozom a nagykövet úr beszámolója irányába. 
Azzal kapcsolatban, amit mondott, szeretnék egy kérdést feltenni. Említette a határ- 
és parti őrséget. Lát-e egyáltalán lehetőséget arra, hogy ez valóban meg tud valósulni? 
Az elmúlt időszakban, amióta van rálátásom a dolgokra, csak azt látom, hogy ez 
tolódik, tolódik, de határ- és parti őrséget nem igazán akarnak létrehozni. És ezt 
annak függvényében is kérdezem a nagykövet úrtól, hiszen ön említette, hogy a 
szolidaritás elve alapján Görögországot megsegítettük a válságban, Görögország most 
meg éppenséggel zsaroló potenciálba tud kerülni, függetlenül attól, hogy akarunk-e 
parti őrséget vagy határőrizetet. 

És akkor még egy gondolatom lenne, amit ön is megfogalmazott, amikor az 
energia kérdéskörében említette az energiadiverzifikációt. Mi itt, Közép-Kelet-
Európában nagyon is érdekeltek lennénk egy igazi energia diverzifikációban. Hogyan 
látja ön, miként valósulhat meg ez az energia diverzifikáció ránk nézve és Közép-
Kelet-Európára nézve? Mert az Északi Áramlat, a norvég vidék és a többi, az rendben 
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van, de mifelénk ez nem igazán tud működni, mert észak-déli összeköttetések, 
interkonnektorok nincsenek. 

Még egy harmadik dolog, amikor az értékekről és az emberséges Európáról 
beszél, és a migrációt csak ennyiben érinteném. Ha hátranézek, látom Szlovénia 
nagykövet asszonyát; ha ott beszorul egy hatalmas mennyiségű tömeg, Szlovénia 
népességét tekintve micsoda gondokat tud ez okozni! Ezeket a dolgokat mélységében 
nézik, figyelik. Ez számomra fontos, pontosan azért, mert én is úgy vélem, hogy mi az 
értékek Európája vagyunk, azzal együtt, amit az elmúlt évezredek során 
felhalmoztunk - ez a keresztény értékrend az, ami alapján kiépült ez az Európai Unió. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. Nagykövet Úr! Három 

nagyon rövid kérdést szeretnék megfogalmazni a migrációval kapcsolatban, az 
energiaunióval kapcsolatban és végül a Brexittel kapcsolatban, Nagy-Britannia 
kilépésével kapcsolatban az EU-ból.  

A migrációval kapcsolatban. Hogyan látja az Európai Unió-török közös 
cselekvési terv megvalósulását? Mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy Athén, 
amennyire látom, Törökországot biztonságos harmadik országnak minősítette. 
Milyen más konkrét intézkedésekre számíthatunk, hogy az akcióterv, a cselekvési terv 
megvalósulása megtörténjen még a március 7-ei EU-török csúcs előtt? 

Az energiaunióval kapcsolatban, csatlakozva Firtl úrhoz, egy további kérdésem 
lenne. Az energiaunió keretében a Bizottság február 16-án beterjesztett egy 
energiabiztonsági csomagot, legalábbis így tudom. A tavalyi évben egy megállapodás 
született az Északi Áramlat II. projektről. Mi az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy 
az Északi Áramlat II. projekt mennyire hozható összhangba az energiaunió 
célkitűzéseivel?  

A Brexittel kapcsolatban pedig a február 19-ei EU-csúcson egyhangú 
megállapodás született arról, hogy egyféle különleges státuszt kap az Egyesült 
Királyság az Európai Unióban. Hogyan kommentálná ezt a megállapodást? 
Nagykövet úr, összegyűjtöttük a kérdéseket, öné a szó! 

Gajus Scheltema válaszai 

GAJUS SCHELTEMA, a Holland Királyság nagykövete: Nagyon szépen 
köszönöm, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy Takács úr csatlakozott hozzánk. 
Nagyon remélem, hogy majd kérdeznek a magyar kormány részéről is valamit, ha 
már itt van, de igyekezni fogok a tőlem telhetőt megtenni, hogy válaszoljak ezekre a 
kérdésekre, amiket nekem címeztek. Engedjék meg, hogy először is egybefűzzem a 
migrációval kapcsolatos kérdéseket, hiszen egyetérthetünk abban, hogy ez van a 
napirend élén. 

Néhány megjegyzés. Először is, valóban igaz az, hogy a migrációt különböző 
történelmi perspektívából vizsgáljuk mi, mint a magyarok. És természetesen érthető a 
különbség. Hollandia egy olyan ország, ahol a migráció mindig is része volt a 
társadalmi dinamikánknak, az idők kezdetétől fogva, nemcsak a kolonialista időktől, 
hanem még azt követően is.  

Nagyon jelentős a török, a marokkói népcsoport a lakosság körében, és 
összességében azt mondhatom, hogy megszoktuk, hozzászoktunk ehhez. Elfogadtuk 
ezeket az embereket, más-más okok miatt. A legtöbbjük egyébként nem menekültként 
érkezett, hanem sokkal inkább gazdasági bevándorlás keretében, úgyhogy ezért azt 
mondom, hogy számunkra a mentális képesség, kapacitás arra, hogy befogadjunk és 
elfogadjunk újonnan érkezőket az országunkba, talán más, mint Kelet-Európában.  
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Azonban ez az új menekült- és migránshullám mindenféleképpen azt mondatja 
velem, hogy mindeközben óriási nagy hulláma van a migránsoknak, menekülteknek 
és bevándorlóknak, amire nekünk közös választ kell találnunk. A közös válasz nem 
egy közösen megépített kerítés kell, legyen, hanem arról kell, szóljon, hogy közösen 
fogadjuk be azokat, akiknek jár a menedék, akik menedéket kérnek, és akiknek a 
nemzetközi egyezmények alapján jár a menekültstátusz.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem nekünk ez az alapvető kiindulási 
pontunk a migráció ügyében. Én már mondtam korábban is, hogy fontos 
megpróbálni a gyökerénél kezelni ezt a kérdést. Szíriában mondjuk, mert az Európai 
Unió szintjén mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy Szíriában nem vagyunk 
jelentős szereplő, aktor, ott kettő jelentős szereplő, aktor van, aki egyébként 
valamiféle ráhatással lehet a helyzetre. Reméljük egyébként, hogy tettek ezért, és 
reméljük, hogy tartós lesz a fegyverszünet.  

Viszont nagyon sok dolgot tehetünk más téren. Sokat tehetünk Törökországért, 
ugyanakkor azonban Törökországnak is meg kell mutatni azt a hajlandóságot, hogy 
elfogadja a segítséget, miközben maga is megteszi a maga részéről, amit kell. Én azt 
gondolom, hogy március 7-én remélhetőleg azért megszületik az első konklúziója 
annak, hogy ezt sikerült elérni. Őszintén szólva, még hosszú az út. 

Azok a jelentések, amiket én olvasok, és nagyon őszinte leszek, nem nagyon 
optimista kicsengésűek. Nagyon nagy nyomást kell gyakorolnunk Törökországra, 
tehát Törökországot afelé kell kényszeríteni, hogy vállalja az akciótervben szereplő 
dolgok megvalósítását.  

Ami az olyan országok büntetését illeti, amelyeknek a migrációval 
kapcsolatban esetleg eltérő véleményük van, én nem szólhatok természetesen az olasz 
miniszterelnök helyett. Én annyit tudok mondani, hogy van egy elfogadott 
költségvetésünk, és ilyen szempontból nem lehet vita, és nincs is vita arról, hogy ezt 
csak egyhangúlag módosíthatnánk.  

Én azt gondolom mégis, fontos, hogy ezt az európai helyzetet, 
nyugalmatlanságot, nyugtalanságot, szkepticizmust a szolidaritással kapcsolatban, 
azzal kapcsolatban, hogy tényleg mindenki hajlandó-e valamiféle megoldást találni, 
vagy hogy mindenki egyformán gondolkodik-e az elmúlt évek fejleményeiről 
Európában, hogy ha ezt egyféle figyelmeztetésnek tekintjük, hogy az európai 
társadalomban egyre többen vannak, és ez Hollandiában is igaz, akiket aggaszt az, 
ahogy Európa teljesít, akkor ez mindenféleképpen elegendő lehet számunkra ahhoz, 
hogy levonjuk a megfelelő következtetéseket ebből az aggódásból. 

A magyar népszavazás kérdése kapcsán, ez nagyon röviden került említésre: én 
nem gondolom, hogy én megfelelően szituált vagyok ahhoz, hogy hozzászóljak. Mi is 
szervezünk áprilisban egy népszavazást, természetesen más ügyben. Én azt 
gondolom, hogy minden országnak szabad joga, hogy népszavazást rendezzen, ezt 
senki nem vitatja. Az persze egy más tészta, hogy ha már az európai keretekben 
elfogadtak valamilyen vállalást, ha attól próbálnak meg visszalépni, az már egy 
teljesen más kérdés, és ezt mások megítélésére bízom. 

A migráció ügyét kiveséztem, bár szerintem soha nem lehet megfelelően 
kivesézni. 

A TTIP-pel, a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban nagyon rövid 
leszek. Folyamatban vannak a tárgyalások, mi is aggódunk a GMO-val kapcsolatban, 
illetve a vitás kérdések rendezésével kapcsolatban, az adósok ügyében, de azért, amit 
én itt hallok feedbacket, az az, hogy azért haladnak és jó irányba haladnak a dolgok. 
Ebben a pillanatban még a tárgyalás fázisában vagyunk, tehát nagyon nehéz lenne 
bármilyen végleges megállapításra jutni, de én azt gondolom, hogy amikor aláírásra 
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kerül az a szabadkereskedelmi megállapodás, akkor a tagállamoknak és a 
parlamentjeiknek igenis lesz alkalmuk arra, hogy kommentálják azt. 

Ha egy kicsit visszatérnénk az európai határ- és parti őrséghez, ez egy valóban 
trükkös kérdés. Teljes mértékben meg vagyok győződve róla, hogy lesz ilyen. Nem 
vagyok arról meggyőződve, hogy a holland elnökség végére már állni fog egy ilyen 
szervezet. A Bizottság nagyon keményen dolgozik rajta, hogy ezt igyekezzen tető alá 
hozni, de ezzel kapcsolatban ismételten azt tudom mondani, hogy végső soron a 
tagországok azok, akiknek dönteniük kell ennek a kereteiről, a feladatáról, a 
mandátumáról egy ilyen szervezetnek, ha az határőrség és parti őrség. Ezzel 
kapcsolatban is tudjuk, hogy a vélemények eltérőek, úgyhogy ilyen szempontból azt 
gondolom, hogy egy ilyen nagyon nehéz feladat sülhet ebből ki.  

Egy szót az energiáról, az Északi Áramlat II.-ről. Ahogy azt múlt héten a 
Külügyi bizottságban mondtam, az Északi Áramlat II. egy üzleti vállalkozás, tehát azt 
gondolom, kormányzati szinten nincs ebbe beleszólásunk. Az Európai Bizottságnak 
azonban kell hogy véleménye legyen róla, és ha az Európai Bizottság azt mondja, hogy 
ez ellenkezik a saját európai energiadiverzitási terveinkkel, ha erősíti a függőséget, 
Európa függőségét az orosz gáztól, mondjuk, tehát, ha ez a felvetés, akkor az Európai 
Bizottságnak ezt nagyon komolyan kellene vennie. De idevonatkozót még nem 
nagyon hallottam tőlük, ehelyett azt hallom, hogy növeli a kapacitást az egyik kelet-
nyugat irányú csővezetékben, viszont nem növeli a függőséget.  

Természetesen csak egy nagyon széles körű diverzifikációs program keretében, 
de ugyanúgy hosszú távon dolgoznunk kéne azon is, hogy egyáltalán a fosszilis 
energiahordozóktól való függőségünket csökkentsük. Dolgoztunk a cseppfolyós 
gázon, most már az első LNG-terminálok az Amerikából érkező cseppfolyós gáznak 
kiépültek. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is szükséges a befektetés az 
alternatív megoldásokba, mint ahogy mindig is hangsúlyoztam, hogy Hollandia, 
Magyarország még többet kellene fektessen a fenntartható energiaforrásokba, az 
alternatív forrásokba.  

Végül, de nem utolsó sorban a Brexit. Ezzel kapcsolatban szerintem rövid 
leszek. A labda most London térfelén pattog a briteknél, talán egy kicsit Skóciában is 
pattog. Én azt gondolom, hogy mi az Európai Unió tagországaiként megtettük a 
magunkét, szerintem elég hosszú utat tettünk meg annak érdekében, jöttünk, sokat 
adtunk fel ahhoz, hogy számukra, az ő igényeiket legjobban kielégítő megoldásra 
jussunk. Önök visegrádi országokként is felvetették a saját aggályaikat - nagyon 
helyesen - a migráns munkavállalók ügyében. Szerintem méltányos, mindkét fél 
számára megnyugtató megoldás született, úgyhogy én csak remélni tudom, hogy a 
britek el fogják fogadni a csomagot a népszavazás alkalmával. Akárhogy is van, az 
Egyesült Királyságnak joga dönteni a saját jövőjéről úgy, ahogy ez igaz mindegyikünk 
számára. Meglátjuk majd, mi sül ki belőle. Reménykedjünk. Énszerintem a csomag, 
amit kaptak, jó csomag volt. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm, nagykövet úr. Egy nagyon humoros megállapítást 

hadd tegyek az utóbbiakhoz. Említette, hogy a labda pattog az Európai Unió és az 
Egyesült Királyság közötti meccsben. Van egy mondás a fociban, hogy mindegy, hogy 
ki kivel játszik, a végén úgyis a németek győznek. A foci egy olyan sportág… 

 
GAJUS SCHELTEMA, a Holland Királyság nagykövete: Ezt Hollandiában mi is 

megtapasztaltuk, hogy mindegy, hogy ki van, a németek győznek, de azért, ha lehet, 
ma fociról nem beszélnék, nem én vagyok a leghivatottabb. 

 
ELNÖK: Kérdezem az államtitkár urat, hogy akar-e röviden kommentálni.  
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Takács Szabolcs Ferenc hozzászólása 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Élnék a holland elnökségi prezentáció 
rövid kommentálásával, és ahogy nagykövet úr kérte, a magyar kormány részéről is 
megfogalmaznék két rövid kérdést az Európai Tanács soros holland elnökségéhez. 

Mindenekelőtt csatlakozva elnök úrhoz, illetve a bizottsághoz, én is szeretném 
kifejezni az elismerésemet a nagykövet úrnak, hogy az Európai ügyek bizottságát 
adresszálja és tájékoztatja önöket arról, hogy egy ilyen helyzetben, amikor az Európai 
Unió nagyon komoly és tényleg azt gondolom, hogy sorsfordító kihívások előtt áll, 
akkor közvetlenül tájékoztatja azokat, akik leginkább illetékesek és hitelesek, hogy a 
magyar nép kérdéseit feltegyék, ezt mindenképpen mi is értékeljük. A múlt héten a 
nagykövet úrral a Külügyi bizottság előtt is hasonló gyakorlatot hajtottunk végre, 
úgyhogy azt hiszem, ez egy követendő példa minden következő elnökség számára.  

Hogy egy pozitív megközelítéssel kezdjem: azt gondolom, hogy a kormány 
részéről nagyon nagyra értékeljük azt, hogy a holland elnökség komolyan veszi azokat 
a veszélyeket, amik Európát most érik, és ha nem a legkomolyabb veszélyekkel 
kezdem, hanem a migrációs válságtól független veszélyekkel, akkor azt hiszem, hogy a 
holland elnökségnek van egy ambiciózus terve. Ugyanis a migráció egy olyan kérdés, 
amelynek a megoldása sajnálatos módon nemcsak az európaiaktól függ, tehát a 
megoldás nemcsak a mi kezünkben van. Ilyenkor az ember mindig gyengébb, mindig 
jobban kitett. Viszont vannak olyan kihívások, amelyeket meg tudunk oldani, ilyen 
volt például a 2008-2009-ben egyre terebélyesedő pénzügyi és gazdasági válság, 
amelynek sok leágazása volt, például a görög pénzügyi csőd. Azt hiszem, az Európai 
Unió megpróbálta ezt úgy kezelni, hogy valamennyi tagállama úgy érezze, hogy ha 
valaki bajba kerül, akkor valóban van egy egység, amely igyekszik megvédeni. 

A holland elnökség azon célkitűzései, hogy Európa versenyképességét növelje, 
mindenképpen üdvözlendő célok, legyen szó arról, hogy próbálja kezelni azt a néhány 
országban rendkívüli mértéket öltő munkanélküliséget, amely egy komoly belső 
kihívás. Azt hiszem, nem szabad, hogy szem elől tévesszük ezeket a kihívásokat, 
miközben valóban vannak súlyosabb ügyek is.  

Ilyen holland elnökségi ambíció a belső piac működésének a megőrzése, a 
digitális belső piac feltételeinek a létrehozása, lebontva olyan akadályokat, amelyek a 
kereskedelmet és a tagállamok számára fontos és a nemzeti érdekeket, hatásköröket 
nem veszélyeztető kereskedelmet kezelik.  

Ilyen megközelítés az, ami egyébként még a holland elnökség előtt 
megfogalmazódott egy úgynevezett szubszidiaritási dokumentumban. Ez egy holland 
kezdeményezés volt, amit mindenképpen támogatunk, hiszen mi is úgy érezzük, hogy 
az európai polgárok egy picit elszakadtak a brüsszeli technokrata döntéshozóktól, és 
ezt valahogy vissza kell hozni. 

Egy belső kihívásnak érzem a Brexit néven elhíresült brit reformcsomagot is, 
amelyet Magyarország összességében - és egy picit megpróbálva távolról nézve - egy 
pozitív reformcsomagnak tekintett, hiszen a britek nem javasoltak mást, mint azt, 
hogy az Európai Unió próbáljon alkalmazkodni azon globális kihívásokhoz, amelyek 
megőrzik az Unió versenyképességét. És nagyon úgy tűnik, hogy ehhez a tagállamok 
hatáskörét meg kell erősíteni. A nemzeti parlamenteket helyzetbe kell hozni, hogy a 
tagállamok számára egyébként kedvezőtlen brüsszeli jogalkotást meg tudják 
akasztani, vagy meg tudják akadályozni adott esetben. Ezt mindenképpen üdvözöljük. 

Üdvözöljük azt is, hogy a közép- és kisvállalkozásokat jobban helyzetbe akarják 
hozni a britek. Valóban volt egy számunkra kiemelten fontos kérdés, hogy az Európai 
Unió egyik alaptétele, alaptézise, a személyek szabad munkavállalása ne sérüljön. Én 
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azt gondolom, hogy az egy héttel vagy tíz nappal ezelőtti Európai Tanács ülésén, 
február 18-19-én ezt sikerült megvédeni, tehát se a magyar, tehát se bármilyen más 
tagállamok munkavállalóit nem fenyegeti olyan veszély, hogy ne tudnának bármikor 
munkát vállalni a brit munkaerőpiacon. Tehát ez nagyon fontos tétel. Azok, akik 
egyébként ott dolgoznak, tisztességes munkát végeznek és a munkavállalásból 
származó befizetéseik vannak, az abból származó juttatásokat semmi nem 
veszélyezteti, csak az úgynevezett munkaviszonyon kívüli juttatásokat, a brit rendszer 
sajátossága miatt. Ott is csak az újonnan belépőknél és a már ott dolgozóknál lesz egy 
átmeneti időszak, amikor korlátozzák; utána majd vissza kell térni egyébként a 
mostani megoldáshoz. 

Nagyon fontos, hogy egyetlenegy olyan juttatásfajta volt, a gyermekek után 
járó juttatás, amelynél indexálják azt, hogy a britek mennyit fizetnek. Egyébként a 
brit munkaerőpiacon dolgozó szülő gyermeke után, amennyiben vele él Nagy-
Britanniában, akkor egyáltalán nem korlátozzák, pont annyit fog kapni, mint egy brit 
gyermek. Amennyiben viszont egy szülőnek a gyermeke Magyarországon él, mondjuk 
a másik szülővel, vagy bármelyik más tagállamban, akkor az ottani tagállamban 
meglévő, létfenntartáshoz szükséges juttatást kapja. Azt hiszem, ez egy fair dolog. 

És ami nagyon fontos - és ez azért fontos, mert a migrációval összefüggésben 
már több uniós tagállam belengette azt, hogy esetleg korlátoznák a munkavállalást, 
egyfajta retorzióként, amit amúgy nem is értünk, meg elvi éllel elutasítunk -, a lényeg 
az, hogy az ingázókra ez nem vonatkozik. Tehát mondjuk az osztrák vagy a német 
munkaerőpiacon dolgozó magyarokra, akik ingáznak, és nem életvitelszerűen élnek 
ott, nem is vonatkozik. Tehát egy észszerű és egy jó kompromisszumot kötöttünk 
egyébként, azért, hogy a brit kormánynak, amely az Európai Unióban történő 
bennmaradás mellett kampányol, tudjunk annyi érvet adni, hogy ez 
megtörténhessen. Nekünk is, azt gondolom, az lenne a jobb, ha a britek úgy 
döntenének, hogy bennmaradnak, de természetesen a kiindulópont az, hogy mi a brit 
választóknak a döntését tiszteletben fogjuk tartani. 

A migráció kapcsán azt szeretném elmondani, és az első kérdésem erre 
vonatkozik, hogy én azt hiszem, hogy nem kell a bizottság tagjainak azt a kronológiát 
felvázolni, hogy mi történt tavaly április óta. Rendkívüli számú európai uniós csúcsot 
tartottunk, vészhelyzeti csúcsokat tartottunk több alkalommal. És egyre inkább 
eljutunk egy olyan állapotba, amikor Európának most már döntenie kell, hogy végül 
is mit szeretne kezdeni a migrációval. Várhatóan a márciusi Európai Tanács ülésén 
kerül napirendre, hogy megreformáljuk azt az európai bevándorláspolitikát és ehhez 
tartozó minden nemzetközi szerződést, a dublini mechanizmusokat, amelyek 
fenntartható módon kell hogy kezeljék a migrációs válságot. 2016 feltehetően nem 
lesz gyengébb és kevésbé veszélyes év, mint 2015 volt migrációs szempontból, sőt, azt 
gondolom, hogy inkább nehezebb lesz. 

Én egyetértek minden olyan véleménnyel, hogy vannak humanitárius 
szempontok; a háborús övezetből érkező menekülteket külön kell választani a 
gazdasági migránsoktól - ezek mind nagyon fontos elvek. A kérdés az, hogy ez hogyan 
működik. És nagyon abba az irányba tendálnak a dolgok, hogy amennyiben Európa a 
közvetlen szomszédjával, ahonnan egyébként a migránsok jönnek, Törökországgal 
nem tud megállapodni, akkor ezek gyakorlatilag csak elvek maradnak, mert 
megoldási alternatívákat senki nem tudott még európai uniós szinten felvázolni. Az a 
relokációs mechanizmus javaslat, amely a Bizottság részéről egy állandó narratívává 
vált, láthatóan nem működik. Igazából most már a bizottsági dokumentumok, illetve 
a Tanács következtetései is elismerték, hogy mindenekelőtt a külső határok védelmét 
kell megerősíteni. A kérdés az, hogy a külső határokat hol tudjuk megteremteni. Ez 
Görögország déli határa lesz-e, vagy Görögország északi határa lesz-e.  
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A nagykövet úrtól azt kérdezném, hogy a március 7-ei, tehát a jövő hét hétfőn, 
egy hét múlva sorra kerülő EU-török csúcstalálkozótól a holland elnökség mit vár? 
Ugyanis, hogyha ezen a találkozón nem tudunk úgy megállapodni a török 
barátainkkal, hogy ők a szavukat betartva, amivel kapcsolatban egyébként azt 
gondoljuk, hogy nincsen semmiféle rossz érzésünk, nyilván mi bízunk a török 
barátainkban, de amennyiben nem vállalják azt, hogy például a NATO Égei-tengeri 
missziója keretében a migránsokat visszafogadják török földre, és ott, 
Törökországban találunk közös megoldást, például európai finanszírozással - nyilván 
az Európai Uniónak van egyfajta kötelezettsége a törökök irányába ilyen tekintetben -
, tehát hogy ha ez nem valósul meg, akkor hogyan tovább? 

Mert a kerítést barátaink Európában, mindenféle nyelvi trükkel, hol 
infrastruktúrának hívják, hol egy olyan kapunak, amelyiknek szárnyai vannak, de 
ezek praktikusan mind kerítések, amelyek lezárják a határokat. És egyébként 
Magyarország semmi mást nem tett az egész válság folyamatában, hanem kizárólag 
betartotta azt a jogot, amelyik az érvényes jog, hogy a schengeni térség külső 
határának a védelméről gondoskodik. A legális határátkelőink folyamatosan, talán 
egy nap kivételével, amikor rendkívüli helyzet volt Röszkénél, tehát egy nap 
kivételével folyamatosan nyitva voltak és vannak a határaink. A legális határátkelőn 
mindenki bejöhet, aki egyébként a normális mechanizmusok kapcsán betartja a 
kötelezettségeit. Egész egyszerűen a külső határok, a zöldhatár védelméről 
gondoskodtunk. Hogy ez politikailag gyakorlatilag teljesen félrecsúszott a 
kommunikációban, már amilyen kritikát kaptunk, arról kevésbé tehetünk, azt 
gondolom. 

Még egy-két rövid megjegyzés. Felmerült a szankcionálás kérdése, esetleg a 
kohéziós pénzek megvonása. Szeretném azt leszögezni, és miniszterelnök úr a sajtó 
nyilvánossága előtt ezt teljesen világossá tette, és ezt mindenkinek szeretném 
elmondani, és köszönöm a nagykövet úrnak, hogy ő is megerősítette, hogy az Európai 
Unió hétéves költségvetése egy olyan pénzügyi keret, amely a 28 tagállam 
konszenzuális döntése alapján született, és csak úgy változtatható meg. Tehát minden 
egyéb más a politikai kommunikáció szférájába tartozik. A lényeg az, hogy azt 
szeretnénk kiemelni, hogy a kohéziós pénzeket - és ezt elmondtam múlt héten is a 
Külügyi bizottságban - én egy picit a II. világháború utáni helyzetben a Marshall-
segélyhez hasonlítottam. Az Egyesült Államok nem azért segélyezte meg annak idején 
Európát, mert valamiféle filantróp, altruista megközelítésből úgy gondolta, hanem ez 
az ő jól felfogott, saját érdeke is volt.  

Tehát amikor az Európai Unió kohéziós pénzeket fizet a kohéziós országoknak, 
nemcsak Magyarországnak, nemcsak a visegrádiaknak, nemcsak a balti országoknak, 
hanem például Portugáliának, meg Spanyolországnak is, akkor ezzel ő maga is jól jár. 
A miniszterelnök úr úgy fogalmazott, hogy minden egyes befektetett euróból a nagy 
országok mondjuk 1,5-et, 2-t biztosan nyernek. Tehát amikor ilyenekről beszélünk, 
akkor azt gondolom, hogy ezt felelősséggel kell megtennünk. Amikor mini 
Schengenről beszélünk, akkor is felelősséggel kell megtennünk. Itt nemcsak az 
európai integrációnak az állampolgárok számára legfontosabb, legorganikusabb 
szövetéről beszélünk, hanem egy jól felfogott gazdasági érdekről is. Összességében 
Európa jövőjéről, Európa versenyképességéről van szó, tehát ilyenkor nagyon nagy 
körültekintéssel és felelősséggel kell eljárnunk.  

És a második kérdésem pedig a nagykövet úr irányába az lenne, hogy az a 
veszély, amit viszont reálisan láttunk, hogy létrejön-e esetleg egy mag Európa, és 
most nem a kétsebességes Európáról beszélek, hanem egy mag Európáról, amely 
például mondjuk az eurózónán belüli országokat jelenti, akkor ez érdekében állhat-e 
Európának? A holland elnökség ezt hogyan látja? Mi azt gondoljuk, hogy ha 
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kettészakítjuk Európát, akkor visszatérünk egy olyan világhoz, amely Európa számára 
sok jót nem hozott. 

Elnézést a hosszú kommentért. Igyekeztem röviden mindenre reflektálni. 
Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár. Tehát meghallgattuk most a 

kormányzati álláspontot, erről vitát nem nyitok, de visszaadóm a szót a nagykövet 
úrnak, ha kíván válaszolni.  

Gajus Scheltema reagálása 

GAJUS SCHELTEMA, a Holland Királyság nagykövete: Nagyon köszönöm, 
hogy ismételten szót adott, elnök úr. El kell mondjam, hogy két elég kemény kérdést 
kaptam, mindkettőhöz bizonyos jövőbelátási képesség kellene, amit nem szeretnék 
még csak remélni sem, hogy van nekem. 

Törökországgal kapcsolatban: mindannyian osztozunk azon az állásponton, 
hogy egy létfontosságú útelágazáshoz értünk, és én azt gondolom, hogy a törököknek 
március 7-én le kell tenniük valamit az asztalra, és vállalni kell, mert ha nem, akkor a 
következő EU-tanácsülés, ami később, a hónap végén lesz, egy nagyon-nagyon más 
tanácsülés lesz. Én azt gondolom, ha a török kötelezettségvállalás nem kielégítő, hogy 
ez hova fog bennünket elvinni azon a tanácsülésen, nem merek ezzel kapcsolatban 
találgatásokba bonyolódni, nagyon sok különböző tényezőtől függ.  

Mindesetre osztozom abban az elemzésben, amelyet a magyar kormányzat 
részéről hallottam, hogy ez egy létfontosságú időszak, és ha Törökország nem hozza a 
magáét, akkor más megoldást kell keresnünk, más intézkedésekre lesz szükség. 
Nagyon nehéz beszélni arról, hogy ezek mik lehetnek. Realisztikus próbálok lenni; 
most optimista nem próbálok lenni, szerintem most még nem érett meg a helyzet 
arra, hogy az legyek. Ha nézzük a NATO-n belüli egyeztetéseket, van némi haladás, 
talán nem annyi, mint amennyit szeretnénk a NATO-hozzájárulással kapcsolatban, 
hogy járőrözzenek a görög-török határterületen. Még nehezebb természetesen az a 
kérdés, ami az európai szolidaritással kapcsolatos. Az én felvetésem nagyon egyszerű: 
egész egyszerűen túl sok európai politikus van, aki mostanában használja ezt a 
Brüsszel-ellenes, Európa-ellenes retorikát, és ebből jön egy ellenretorika, abból pedig 
jön különböző európai országokban az, hogy elbeszélünk egymás mellett. Azt 
gondolom, nagyon fontos, hogy ne beszéljünk el egymás mellett, hogy egy nyelven 
beszéljünk, és hogy mindannyian higgyünk ebben az Európának nevezett 
építményben, ahelyett, hogy állandóan Brüsszelt és az Európai Uniót kritizálnánk, 
miközben saját nemzeti politikánkat tolnánk, amellyel egyébként eltérünk mindattól, 
amit a közös európai politikával szeretnénk elérni.  

Egyetértek azzal is, hogy születtek megállapodások a kohéziós és strukturális 
alapokról. Én azt gondolom, hogy belső fogyasztásra, belső piacra szánt 
megjegyzéseket egyébként a legtöbb politikus amúgy is odaszánja, mint hogy ez 
bármilyen hivatalos politika lenne az európai közvélemény számára. Én azt 
gondolom, hogy itt kell most abbahagynom. 

Szeretném kifejezni nagyrabecsülésemet Takács úrnak a holland elnökségről 
elmondottakkal kapcsolatban.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm az egész prezentációt és köszönöm a válaszokat is. Engedje 

meg, hogy nagyon sikeres elnökséget kívánjak. Ujjunk csuriban - ahogy mondjuk 
pestiesen.  
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Remélem, hogy a következő találkozó, a COSAC plenáris ülése ugyanilyen 
sikeres lesz különböző érzékeny kérdések, a migráció, a TTIP kérdésének 
megvitatásában. Üdvözletünket küldjük a miniszterelnök úrnak, és további jó munkát 
kívánunk az elnökségnek. Köszönöm. 

Rátérünk a 2. napirendi pontra. (Jelzésre:) Azt mondják, hogy legyen két perc 
technikai szünet, aki akar, el tud menni, aki nem, az még hallgathatja a csilingelő 
hangunkat. Tehát, aki szeretne elmenni, most el tud menni. Köszönöm. 

 
(Szünet: 11.45-11.50) 

 

Az Európai Bizottság 2016. évi éves munkaprogramja  

ELNÖK: Folytatjuk a bizottsági ülésünket, remélhetőleg egy rövid 2. napirendi 
pont lesz, utána átadom az elnöklést Tessely Zoltán alelnök úrnak.  

Tisztelt Bizottság! A 2. napirendi pontunk az Európai Bizottság 2016. évi 
rendes munkaprogramja. Az Európai Bizottság 2016. évi munkaprogramját 
bizottságunk tavaly novemberben vitatta meg Szűcs Tamás akkori képviseletvezető úr 
előterjesztésében, és az elmúlt ülésünkön is ez szóba kerül. A korábbi vitáink alapján 
kerül összeállításra a véleménytervezet, amely a munkaprogrammal kapcsolatos 
prioritásokat tartalmazza, és amelyet múlt hét csütörtökön képviselőtársaim is 
megismerhettek. 

A megküldött véleménytervezethez egyedül Bana alelnök úr javasolt egy 
kiegészítést, nevezetesen az EU-USA közötti transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
megállapodás létrehozására irányuló tárgyalások beillesztését a prioritások közé, amit 
mi meg is tettünk, és ezt képviselőtársainknak el is küldtük, ez az utolsó pont. 
Javasolom, hogy az észrevételt fogadjuk el. 

Kérdezem, hogy van-e képviselőtársaimnak esetleg további észrevételük a 
véleménytervezettel kapcsolatban. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

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

szeretném megköszönni a bizottság munkatársainak a tőlük megszokott, alapos 
munkát, és köszönöm szépen, hogy beépítésre került a fontos javaslatom a 
véleménytervezetbe. Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük Bana alelnök úr javaslatát. Most szavazást rendelek el. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja, hogy a bizottság véleményt 
fogadjon el a házszabály 145. §-a alapján, úgynevezett politikai párbeszéd keretében. 
Aki egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.)  

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta. Köszönöm szépen. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság imént elfogadott 
véleményéről tájékoztatom a házelnök urat, valamint Frans Timmermans urat, az 
Európai Bizottság nemzeti parlamentekért is felelős első alelnökét. Véleményével 
bizottságunk hozzá kíván járulni az Európai Bizottság és a nemzeti parlamentek 
közötti politikai párbeszéd dinamikusságához. Köszönöm szépen. 

Egyeztetési eljárás - 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)] 

Hozzákezdünk a harmadik napirendi ponthoz. Az elnöklést átadom Tessely 
Zoltán alelnök úrnak. Köszönöm szépen a bizottság eddigi szereplését. 
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(Az ülés vezetését Tessely Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
Én is szeretettel köszöntöm kedves képviselőtársimat, munkatársainkat és a 

megjelent vendégeket, valamint a harmadik napirendi pont előadóját, dr. Lenner 
Áron Márkot, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát. A napirendi 
pontunk az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energiahatékonyságot jelölő 
címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szól.  

A tervezetet bizottságunk 2015. november 16-án vette egyeztetési eljárás alá, és 
a tervezettel kapcsolatos szakbizottsági vélemény elkészítésére a Fenntartható 
fejlődés bizottsága került felkérésre, 2016. március 31-ei határidővel. 

Jelen napirendi pont célja, hogy a kormánytól bizottságunk tájékoztatást 
kapjon a tervezetre vonatkozóan, valamint az uniós tárgyalási folyamatok állásáról és 
a kormány álláspontjáról. Átadom a szót tisztelt helyettes államtitkár úrnak, 
parancsoljon! 

Dr. Lenner Áron Márk tájékoztatója 

DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Alelnök Úr! A jogalkotási 
folyamat 2015 február végén kezdődött. Ekkor látta be azt a Bizottság és kezdődött el 
az a munka, amely arra vonatkozik, hogy akkor váltsuk fel ezt a 2010-es szabályozást 
az energiacímkézés vonatkozásában.  

Miért is találta ki ezt a Bizottság? A 2010-es szabályozás gyakorlatilag elérte a 
célját, tehát széles körűen ismertté vált az energiacímkézés az európai uniós polgárok 
számára, mindenki kereste már ezeket a címkéket, és megismerkedett velük. Viszont 
öt év hosszú idő volt, a technikai fejlődés is utolérte ezt a szabályozást, és meg is 
haladta, és gyakorlatilag mára hatástalanná vált, hiszen gyakorlatilag minden termék 
a legjobb kategóriákba került. Nem nagyon lehet már olyan termékekkel találkozni, 
amik az alsó kategóriákat töltik ki, ezért került bevezetésre ez a kiegészítés, hogy már 
nemcsak A kategóriás termékek, hanem A+, meg A++, meg A+++ kategóriák vannak.  

Az egész szabályozásnak az alapötlete onnan fakad, hogy akkor most érdemes 
lenne húzni egy vonalat és újraosztani ezeket a kategóriákat. A Bizottság javaslatában 
az is szerepel, hogy amikor elkészül ez a szabályozás, tehát ez azért nem egy gyors 
folyamat, tehát hogy ha a háromoldalú tárgyalások az elnökséggel és a Parlamenttel a 
tervezett mederben haladnak, akkor is a végleges javaslat talán idén év végére 
készülhet el, és akkor is a hatálybalépés 2019 környékére datálódik, tehát az 
átültetéssel és a felkészülési idővel együtt. Addigra az új rendszerben a Bizottság nem 
biztos, hogy ki kívánja tölteni az összes hatékonysági kategóriát, hanem 
megkülönbözteti a gyorsabban fejlődő termékköröket és a lassabban fejlődő 
termékköröket. A gyorsabban fejlődő termékkörök esetében a legmagasabb 
kategóriákat eleinte üresen hagyja, és azokat a későbbi fejlődő termékek fogják 
kitölteni. A lassabb fejlődésű termékek esetében erre nincsen különösebben szükség.  

A Tanács is tárgyalt erről a különböző munkacsoportjaiban, a COREPER 
napirendjén is szerepelt a kérdés már tavaly ősszel. A magyar kormányzati álláspont 
alapvetően az volt, hogy módosításokkal támogattuk a Bizottság kezdeményezését az 
új szabályozás megalkotására.  

Nem tudom, mennyire ismert a bizottság tagjai előtt, a Bizottság 
felhatalmazása volt az, amelyik némi vitára adott okot a Tanács és a Bizottság között. 
Itt egy kompromisszumos javaslat született, amit mi már támogatni tudunk. Ennek az 
a lényege, hogy nem a Bizottság végzi el az újracímkézést ötéves időszakonként, 
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hanem ennek normatív szabályai vannak, és az alapján történik meg. Ennek a 
normatív szabálynak az a lényege, hogy akkor kell változtatni a címkézés rendszerén, 
ha a termékeknek már 30 százaléka beletartozik a legmagasabb kategóriába. Akkor 
érdemes újragondolni a rendszert, hogy ne jussunk ugyanoda, ahol most tartunk, 
hogy minden A++, meg A+++++ jelölésű. Úgyhogy nagyon röviden összefoglalva itt 
tartunk.  

Nagyon számítunk a Fenntartható fejlődés bizottságának a szakvéleményére is. 
Bízunk benne, hogy ez egyezik a kormány álláspontjával. Szerintünk egy kifejezetten 
támogatható kezdeményezésről van szó, hiszen az előző rendelet is sikeresnek 
mondható, ám egy kicsit eljárt felette az idő, úgyhogy érdemes lenne ezt újragondolni. 
Tehát ilyen szempontból a Bizottságnak igaza van.  

Még egy fontos fejezete van ennek a rendeletnek, egy digitális adatbázis 
bevezetése, amelyik az Európai Unió piacára kerülő termékeket listázza. Itt minden 
vásárló, fogyasztó számára transzparens módon az is megjelenik, hogy ezek milyen 
energiaosztályba tartoznak.  

A Bizottság abban a részben is végzett széleskörű felmérést, hogy ez milyen 
adminisztratív költségekkel jár a résztvevő vállalkozások számára. Számunkra 
meggyőző az, hogy a címke és az adatbázisban történő megjelenés teljes 
adminisztrációja összesen 2,5 eurócentet tesz ki termékenként. Szerintem ez a 
valamivel több, mint 7 forint vállalható a gyártók és a forgalmazók számára is.  

Röviden összefoglalva: a kormány részéről támogatjuk az irányelvnek a 
kompromisszumos formában történő elfogadását és a jogalkotási folyamat 
előrehaladását. Köszönöm szépen. 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úrnak a gyors összefoglalót. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e kérdést feltenni. (Senki sem 
jelentkezik.)  

Amennyiben nincs ilyen, akkor egy rövid, gyors kérdésem lenne. Talán éppen 
az első napirendi pontunk kapcsán hallottuk, illetve ön is említést tett arról, hogy ha a 
Tanács és az elnökség támogatja ezeket a folyamatokat, akkor az idei évben készülhet 
el a szabályozás és az újracímkézés 2019-re tehető. A holland elnökség milyen 
prioritással kezeli ezt a kérdést? Illetve mit lehet erről tudni? 

Az anyagban szerepel a használt termékekről is némi álláspont. Hogyha 
valóban a javaslat hatálya alá fognak kerülni, akkor a címkézés hogyan valósulhat 
meg? Vannak-e erre konkrét elképzelések? Visszaadom a szót, parancsoljon! 

Dr. Lenner Áron Márk válasza 

DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm szépen. A holland elnökség programjában szerepel az 
irányelvről történő tárgyalások megkezdése. Információink szerint márciusban 
kezdené el a holland elnökség a háromoldalú párbeszédet a Tanáccsal és a 
Parlamenttel. 

A használt termékek esetében nem áll rendelkezésünkre még információ arra 
nézve, hogy a hatály alá berakás egészen pontosan milyen praktikus 
részletszabályokat jelent majd, ez egy egyszerű átcímkézést jelent, vagy pedig csak az 
online adatbázisba történő feltöltését a termék adatainak. Ezek a részletszabályok 
még nem állnak a rendelkezésünkre.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. A tájékoztatót meghallgattuk. 
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Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottságunk következő üléséről 
írásbeli tájékoztatást fognak kapni, hiszen a március 7-ei ülés még csak tervezés alatt 
áll.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek a mai munkáját. Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 02 perc)  

Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária 


