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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 06 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm meghívott vendégeinket, a 
sajtó igen tisztelt képviselőit és köszöntöm a napirendi pont előadóit. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az aláírt 
jelenléti ív alapján és az eseti képviseleti megbízásokkal bizottságunk határozatképes.  

A második teendőnk a napirendi pont megállapítása. Képviselőtársaim a 
törvényi előírásnak megfelelően a múlt héten megkapták a napirendi ponti 
javaslatomat. A mai napra egyetlen napirendi pontot terveztünk: Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatása, az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazásra 
teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. Így akkor rátérünk az egyetlen napirendi pontunk 
megtárgyalására, tehát Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter éves 
meghallgatására. 

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter éves 
meghallgatása  

Az elnök felvezetője 

Tisztelettel köszöntöm Lázár János miniszter urat és köszöntöm munkatársait, 
Vitályos Eszter államtitkár asszonyt, Takács Szabolcs államtitkár urat, Csepreghy 
Nándor miniszterhelyettes államtitkár urat és Kis Miklós Zsolt államtitkár urat.  

Tisztelt Bizottság! A miniszter úr tavaly decemberre tervezett meghallgatása 
végül éppen Michel Barnier brexit-főtárgyaló magyarországi látogatása miatt maradt 
el, de most sikerül ezt pótolnunk. Megjegyzem, hogy a miniszter úr legutóbbi, 2015 
decemberi meghallgatása óta Takács Szabolcs államtitkár úr számtalan alkalommal 
tájékoztatott bennünket. Úgy is köszöntöm őt, mint bizottságunk tiszteletbeli tagját, 
hiszen nagyon sokszor megjelenik a bizottságunk előtt. A legutóbb, a múlt héten pedig 
a máltai elnökség európai uniós prioritásairól egyeztettünk.  

Tehát úgy vélem, hogy szoros együttműködés alakult ki a Miniszterelnökség 
európai uniós ügyekért felelős államtitkárságával. A mai ülésünkön a kormány uniós 
politikájának főbb eredményeiről, az uniós források felhasználásának tapasztalatairól, 
valamint két olyan fő kihívásról, amik foglalkozatják az európai közvéleményt, a 
brexitről és a migrációs krízisről kérnénk egy rövid áttekintést. 

Bizottságunk szokása az, hogy megadjuk a miniszter úrnak a szót, és ha 
gondolja, akkor a munkatársai kiegészítik az ön mondanivalóját egy-egy 
szakterületnek megfelelően. Utána megadom képviselőtársaimnak a lehetőséget a 
kérdésekre, a vélemények elmondására. Ezeket összegyűjtjük, és utána visszaadjuk a 
szót a miniszter úrnak, illetve az államtitkár asszonynak és az államtitkár uraknak.  

Tisztelt Miniszter Úr! Tessék parancsolni! 
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LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. Igen 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a beszámolás lehetőségét. 
Amennyiben a képviselőtársaim és az elnök úr engedélyezik, akkor először Takács 
Szabolcs államtitkár úr, majd Vitályos Eszter államtitkár asszony adna egy rövid 
áttekintést az általuk vitt ügyekről, és hozzájuk csatlakoznék én magam még néhány 
gondolattal, ha az elnök úr erre lehetőséget biztosít. 

 
ELNÖK: Természetesen. Tessék parancsolni, államtitkár úr. 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Képviselő 
Urak! Köszönöm a meghívásukat a bizottság mai ülésére. Ha megengedik, 
bevezetőként egy általános helyzetértékelést adnék az Európai Unió állapotáról és ezen 
belül a magyar kormánynak az egyes uniós ügyekkel kapcsolatban vitt álláspontjáról.  

Azt elmondhatjuk, hogy az előző évben, 2016-ban az a válságsorozat, ami az 
Európai Uniót kihívások elé állítja, tovább folytatódott. Az Európai Unió 2008-2009 
óta azzal küzd, hogy a gazdasági-pénzügyi válságra fenntartható, életképes 
megoldásokkal álljon elő. Ez sajnos csak részben sikerült.  

Azt is mondhatjuk, hogy bizonyos kérdéseket félrekezeltek. Ezért is látjuk azt, 
hogy az eurózónán belül is vannak komoly problémák, és az eurózónán belüli 
tagállamok közül néhányan nagyon súlyos gazdasági-pénzügyi helyzetben vannak. 
Tehát még messze nem mondhatjuk azt el, hogy a gazdasági válság elmúlt az Európai 
Unió látóköréből. 

Ezt a válságot tetőzte 2013-2014-től egy nagyon súlyos biztonságpolitikai válság 
az Unió közvetlen szomszédságában, tőlünk Keletre, Ukrajnában, amelyre szintén nem 
tudtunk olyan választ adni, amely megnyugtató lenne. Amit látunk, az az, hogy 
megromlott az Európai Unió és Oroszország kapcsolata, és mind a két fél komoly 
gazdasági károkat kell, hogy elszenvedjen ennek eredményeként.  

2015-től egy precedens nélküli, nagyon súlyos migrációs válság sújtotta és sújtja 
az Európai Uniót. Ennek a végét még nem lehet látni. A félelmünk az, hogy nagyon 
messze van még a vége, hiszen azt látjuk, hogy az európai kontinens közvetlen 
környezetében több tíz millió, több száz millió ember tartózkodik, akik egy nap 
elindulhatnak az Európai Unióba.  

És mindezt a nagyon komoly válságsorozatot tovább tetézte az, hogy 2016-ban 
az Unió egyik legerősebb tagállama úgy döntött, hogy kilép az Európai Unióból. A 
brexit egy nagyon komoly integrációs válságot idézett elő. Tehát jelenleg ez a helyzet, 
és ebben a helyzetben kell Magyarországnak olyan európai uniós politikát folytatnia, 
amely megnyugtató a magyar emberek számára, és amely védi a magyar emberek 
érdekeit.  

Ha megengedik, nagyon röviden az uniós politikák egyes elemeiről adnék egy 
rövid helyzetértékelést, mindenekelőtt a migrációról beszélnék. 2016-ban a migráció 
teljes megállítása helyett továbbra is a ma már nyilvánvalóan többségében gazdasági 
migránsok kötelező szétosztása állt a brüsszeli törekvések középpontjában. A 2016. 
második félévi szlovák elnökség alatt sikerült kivédeni azt, hogy a kötelező 
betelepítésre sor kerüljön Magyarországra. Erre a kormány minden korábbinál 
erősebb mandátumot kapott az emberektől, az október 2-ai magyarországi 
népszavazás alapján arról továbbra sem lehet szó, hogy bárki más dönthessen arról, 
hogy Magyarországon kik fognak élni.  

Eredménynek tekintjük, hogy 2016-ban az Európai Unió migrációval 
kapcsolatos politikájának egyik sarokpontjává a külső határok védelme vált, amit 
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Magyarország a válság kitörése óta folyamatosan és konzekvensen képviselt. Azt is 
látjuk, hogy az utóbbi időben némileg csökkent a nyomás a nyugat-balkáni útvonalon, 
jelenleg Líbián keresztül elsősorban Olaszországba érkeznek nagy tömegével 
migránsok. Ez az állapot azonban bármikor megváltozhat, és a nyugat-balkáni útvonal 
újra jelentős tehernek lehet kitéve. Mindemellett Magyarország akár baj esetén is fel 
van készülve arra, hogy a déli határszakaszt teljeskörűen védjük.  

2016-ban egy másik nagyon fontos célunk volt Brüsszelben az is, hogy az Unió a 
polgárok biztonságát és a külső schengeni határok védelmét garantálja, mégis azt 
láttuk, hogy 2016-ban tragikus terrortámadások történtek számos európai városban. 
Amit lehetett, mi a magunk részéről megtettünk és nemzeti hatáskörben tartottunk. 
Magyarországon nem történt terrortámadás, és hazánkon keresztül nem érkeztek 
illegális migránsok tömegei az Európai Unióba. Úgy gondolom, ezzel nemcsak 
Magyarországot, hanem az Unió egészét, az uniós polgárok biztonságát védtük.  

A brit kilépésről szóló, június 23-ai népszavazás eredményét természetesen 
tiszteletben tartottuk és tartjuk. A magyar érdek az, hogy egy tisztességes, fair 
megállapodást érjünk el a britekkel. A minimális elvárásunk egy előnyös kereskedelmi 
megállapodás az Európai Unió és London között, valamint az, hogy az Egyesült 
Királyság a jelenlegi hétéves pénzügyi keretben tett vállalásait teljeskörűen teljesítse. 
Jó esély van megvédeni a jelenleg az Egyesült Királyságban élő és dolgozó magyar 
munkavállalókat és az ott tanuló magyar diákokat, az ő érdekeiket. Döntött arról is 
Magyarország, a magyar kormány, hogy mind a londoni székhelyű Európai 
Gyógyszerügynökséget, mind pedig az Európai Bankhatóság székhelyének Budapestre 
történő áthelyezését megpróbáljuk elérni. A brexit-tárgyalások a 2017. márciusi brit 
notifikációt követően kezdődnek majd el az Európai Bizottság vezetésével, de részben 
magyar javaslatra az Európai Tanács és a tagállamok kontrollja alatt fog ez történni, 
amelyről 2016 decemberében állapodtak meg az állam- és kormányfők. 

A brit népszavazás után tavaly szeptemberben indult egy pozsonyi folyamatnak 
nevezett önreflexiós időszak, egy reformfolyamat, amely majd a jövő hónap végén, 
március 25-én Rómában fog lezárulni, amikor is az Unió vezetői a római szerződések 
aláírásának a 60. évfordulóján találkoznak, és megpróbálják definiálni az Európai Unió 
jövőjével kapcsolatos álláspontjukat. A magyar és a visegrádi politika az, hogy egy 
erősebb Európára van szükség, amely tiszteletben tartja a tagállamok eltérő 
adottságait. A nemzetállamok számos problémával sokkal hatékonyabban tudnak 
megbirkózni, mint Brüsszel, ilyenek a társadalmi kérdések, a társadalompolitikai 
kérdések, az adópolitika. A V4-ekkel közösen egy olyan miniszterelnöki szintű 
konferenciasorozatot is elindítottunk, amely keretében a közép-európai térség 
országainak a vezetői megfogalmazzák a saját álláspontjukat, egy progresszív, 
előremutató álláspontot az Unió megerősítése és globálisan versenyképessé tétele 
érdekében.  

A szociálpolitika és a foglalkoztatáspolitika területén több nyugat-európai 
tagállam vezetett be sajnos olyan protekcionista intézkedéseket - minimálbér-
szabályozás Németországban, Franciaországban és Ausztriában -, amelyek a magyar 
álláspont szerint sértik az uniós jogot és csorbítják a belső piaci szabadságokat. 2016-
ban folyamatosan felhívtuk a figyelmet arra, hogy a szociális sztenderdek tagállami 
hatáskörbe tartoznak, és hogy a tagállamok és az európai kis- és középvállalatok 
versenyképességét veszélyeztetné a központosítás, illetve az arra irányuló törekvések. 
Úgy gondoljuk, hogy 2017-ben a migráció mellett ez lesz az olyan legkomolyabb 
töréspont, amely megosztja az uniós tagállamokat. Ezen a területen nagyon komoly és 
mélyreható vitákra számítunk, és erre kell felkészülnünk.  

A Bizottság 2016-ban Magyarország tekintetében háromszor is függesztett fel 
költségvetési vonzattal bíró állami intézkedést, adókat, annak ellenére, hogy ezt 
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korábban más tagállamok viszonylatában csak kivételes intézkedésként alkalmazták. A 
testület ezzel beavatkozott a hazai adópolitikába, mindhárom ügyben semmissé 
nyilvánítási keresetet nyújtottunk be a Bizottság határozatai ellen az Európai Unió 
Bíróságához.  

Be tudok számolni pozitív dolgokról is ezzel együtt. 2016-ban, én úgy gondolom, 
további eredményeket értünk el a magyar gazdaságpolitika objektív brüsszeli 
megítélésében. Az Európai Bizottság elemzései a korábbiaknál jóval kedvezőbbek. A 
testület elmúlt hetekben publikált legfrissebb adatai szerint a magyar GDP-növekedés 
2017-ben és 2018-ban is várhatóan kétszerese lesz az eurózóna átlagának, a 
költségvetési hiány pedig a maga 1,8 százalékával továbbra is stabilan az előírt 3 
százalék alatt tarható. Tehát elmondható, hogy Magyarország 2016-ban is betartotta és 
továbbra is betartja a közös európai gazdaságpolitikai szabályokat. Én azt gondolom, 
az nagyon fontos, hogy ezt a brüsszeli központi intézményekkel a továbbiakban is 
világosan el tudjuk ismertetni.  

Röviden ennyit szerettem volna mondani bevezetőként, és természetesen adott 
esetben állunk képviselő asszony és képviselő urat kérdései elé. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, államtitkár asszony! 

Vitályos Eszter tájékoztatója 

VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntöm önöket a mai 
miniszteri meghallgatáson. Néhány olyan gondolattal szeretném kezdeni, amely még a 
2007 és 2013 közötti programozási időszak zárásához kapcsolódik az uniós 
fejlesztéspolitika területén.  

Magyarország a 2007-2013-as ciklusban 9597 milliárd forint uniós támogatást 
fizetett ki a hazai vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, a kedvezményezetteknek. Ez 
a 2017 februári adatok alapján a lehívható forrásoknak, tehát a Magyarország 
rendelkezésére álló forrásoknak a 106 százaléka, ami azt jelenti, hogy plusz 6 
százalékos keretösszeget, puffert tettünk félre annak érdekében, hogy ha vannak olyan 
projektek, olyan tételek, amelyek a Bizottság felé nem lesznek elszámolhatóak az 
elszámolási időszakban, a zárási időszakban, akkor azoknak a helyére be tudnak jönni 
új projektek. Ez a 106 százalékos elszámolási vagy zárási várakozás majdhogynem 
egyedülállónak mondható.  

A V4 tekintetében mindenképpen egyedül Lengyelország az, amelyik 
megközelített minket a zárási pozíció tekintetében. Ők valamivel 100 százalék fölött 
várják a zárást. A zárási időszak egyébként most fog elkezdődni, tehát az Európai 
Bizottság és a hazai irányító hatóságok között március 31-éig fog megtörténni az az 
úgynevezett zárási esemény, amit úgy hívunk, hogy az elszámolási időszak lezárása. Ezt 
követően a Bizottságnak kettő év áll rendelkezésére, hogy tulajdonképpen jóváhagyja 
a tagállamok zárási pozícióját.  

Amit ezzel kapcsolatban fontos elmondanom, hogy az Európai Bizottság a 2007-
2013-as teljes támogatási keretnek eddig a 94 százalékát utalta át Magyarország 
számára és minden operatív program keretének az 5 százalékát, azaz 1,2 milliárd eurót 
tart vissza a Bizottság, és ezt majd csak a zárójelentés elfogadását követően fogja a 
tagállamnak átutalni. Ez nemcsak a mi esetünkben van így, hanem a többi tagállam 
esetében is.  

Vannak bizonyos függőben lévő ügyek, vannak még olyan auditügyek, 
amelyekben jelenleg is zajlik a Bizottság és hazánk között a tárgyalás. Úgyhogy még 
ezek azok az ügyek, amelyek szóba jöhetnek, illetve csökkenthetik majd a zárási 
pozíciónkban elfoglalt összegeket. 2017 februárjáig mintegy 69 ezer projekt részesült 
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leszerződött támogatásban, és ez adja ki azt a közel 9600 milliárd forintot, amit 
említettem. Talán ennyit szerettem volna mondani a 2007-2013-as időszakról.  

És akkor rátérnék a 2014-2020-as időszakra. 2015 februárban fogadta el a 
Bizottság az első 2014-2020-as operatív programjainkat, és a legutolsót is, a tizediket, 
a vidékfejlesztési programot és a halászati operatív programot még 2015 
decemberében fogadta el. Azóta tulajdonképpen párhuzamosan ment a 2007-2013-as 
időszak zárása, illetve az új, 2014-2020-as időszak megkezdése.  

A partnerségi megállapodásban foglaltak szerint 11 célterület számára 
biztosítunk forrásokat. Ezeket nagyon röviden ismertetném. Kutatás-fejlesztésre és 
innovációra ebben az időszakban 666 milliárd forintot fogunk költeni; 
infokommunikációs fejlesztésekre 214 milliárdot; a kis- és középvállalkozások 
fejlesztésére a GINOP keretében 642 milliárdot; közlekedésfejlesztésre több, mint 
1000 milliárd forint fog jutni; vidékfejlesztésre több, mint 1000 milliárd forint; 
halgazdálkodásra 12 milliárd forint; oktatásra, képzésre 516 milliárd forint. Illetve a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére 758 milliárd forint; környezetvédelemre, 
éghajlatváltozásra 900 milliárd forint, illetve a közigazgatás fejlesztésére 212 milliárd 
forint. Ezek azok az összegek, amelyeket a partnerségi megállapodás tartalmaz. Ez 7741 
milliárd forint. Ehhez jönnek még egyébként azok a vidékfejlesztési források, amelyek 
nem pályázatos formában jelennek meg, illetve a hazai társfinanszírozás. Ezeket 
összevéve mondjuk azt, hogy nagyságrendileg 12 ezer milliárd az, ami a 2014-2020-as 
időszakban a rendelkezésünkre áll. 

Ami nagyon fontos, hogy mindenképpen szerettük volna elkerülni azt az 
áldatlan állapotot, ami a 2007-2013-as időszak zárásához közelítve ért bennünket, 
akkor ugyanis a Bizottság azt prognosztizálta, hogy körülbelül 500-600 milliárd forint 
lesz az, amit hazánk veszíteni fog, tehát ennyi lesz az, amit nem fogunk tudni lehívni az 
Európai Bizottságtól.  

Ennek érdekében a kormány elszánta magát arra, hogy a 2014-2020-as 
időszakot sokkal jobban megalapozva és sokkal céltudatosabban kell végrehajtani az 
intézményrendszernek. Ennek érdekében például 2017. március 31-ig, azaz ez év 
március 31-éig az összes rendelkezésünkre álló forráskeretet meg fogjuk hirdetni. Ez 
azt jelenti jelenleg, hogy van 396 darab olyan felhívás, amely 8287 milliárd forint 
összegben jelenleg is nyitott. Ehhez hozzájön még ebben a hónapban 101 darab új 
felhívás, közel 720 milliárd forint összegben. Ezek a felhívások jelenleg az utolsó 
simításokon esnek keresztül és a Miniszterelnökség minőségbiztosítási rendszerében 
arra várnak, hogy zöld utat kapjanak és megjelenhessenek a honlapon.  

Ezt a munkát, ahogy említettem, március 31-ig kell elvégeznie az összes irányító 
hatóságnak, és úgy tervezzük, hogy 2017 végéig a rendelkezésre álló forrásoknak a 85 
százalékáról már döntés is fog születni. Ez azt is jelenti egyébként, hogy 2017-ben 
nagyságrendileg 2200-2700 milliárd forintos kifizetési céllal számolunk. Én azt 
gondolom, nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, miniszter úr. 

Lázár János tájékoztatója 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. 
Néhány dologgal szeretném kiegészíteni azt, amit a kollégáim elmondtak, és vannak 
olyan kérdések, amiket nem érintettek, ezek a kormány működésével összefüggő 
ügyek. Szeretném ezeket itt most szóba hozni a törvényhozás tájékoztatása céljából. 

Az egyik dolog, amit szeretnék a figyelmükbe ajánlani, amit többször 
elmondunk és talán közelebb visz a helyzet megértéséhez, hogy amit mi jelen 
pillanatban Közép-Európában képviselünk a nemzeti szuverenitást illetően, az 
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érdekérvényesítési képességet illetően, ahogy mi az országainkat szeretnénk 
berendezni, és ez Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország esetében 
feltétlenül igaz, és igaz más közép-európai vagy balkáni országok esetében is, amelyek 
tagjai az EU-nak, nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezek az országok inkább ellenzékben 
vannak, mint többségben az Európai Unió jelenlegi összetételében. 

És ebből a szempontból a brexit és Nagy-Britannia kilépése ezeket az országokat 
hátrányosan érinti, itt a gazdasági következményekkel egyelőre nem számolnék, és 
nem mondanék ebben semmi konkrétumot, de mindenféleképpen egy olyan tagország 
hagyta el a Közösséget, amelyik a nemzeti önrendelkezést folyamatosan fontosnak 
tartotta, és ennek a társadalmi támogatottsága ott igen nagy volt. Ezért az országunk 
érdekérvényesítő képességét befolyásolta az, hogy a jövőben kire számíthatunk 
Brüsszelben és kire nem.  

Ami a másik megjegyzésem, hogy azért az mégiscsak a baj jele, hogy az Európai 
Uniót elhagyja egy tagország. Ezt pozitív sikerként kommunikálni vagy értékelni 
semmiféleképpen nem lehet. Nem a jónak a jele. Ebből két dolog következik. Van egy 
technikai kérdés, aminek vannak súlyos költségvetési és politikai konzekvenciái, ez 
pedig az, hogy Nagy-Britannia hogyan, milyen föltételekkel és mikor távozik az Európai 
Unióból.  

Ennek a politikai föltételéről már beszéltem, hogy milyen következményekkel 
jár azokra nézve, akik szuverenista álláspontot képviselnek és a lisszaboni szerződés 
szó szerinti és tartalmi kérdéseit akarják betartani, és nem akarnak azon 
túlterjeszkedni. És van egy technikai kérdése is, ami nem tisztázott, hogy az Európai 
Unió jelenleg hatályos költségvetésére ennek milyen következményei lesznek, mennyi 
pénz jön be még, mennyi fog hiányozni, mi történik akkor, ha a britek esetleg egyik 
napról a másikra úgy gondolják, hogy akkor ők kilépettnek tekintik magukat, ennek 
milyen eurómilliárdokban mérhető következményei vannak. Ezek nem tisztázott 
kérdések. 

Áprilisban fog az Európai Tanács Barnier biztossal találkozni, akit a 
miniszterelnök úr, ahogy az elnök úr említette, decemberben itt, Budapesten fogadott 
és aki a tárgyalásokat előkészíti Nagy-Britanniával. Mi arra törekszünk, az a magyar 
tárgyalási pozíció, hogy egy win-win helyzet szülessen, ami jó Nagy-Britanniának is és 
jó Közép-Európának és jó az Európai Uniónak.  

Nagy-Britanniával kapcsolatban fontos megjegyzés az, hogy amennyiben kilép 
az Európai Unióból, ő lesz az egyik legnagyobb Európai Unión kívüli kereskedelmi 
partnerünk, tehát Magyarország szempontjából nem közömbös, hogy a kilépés milyen 
gazdasági föltételekkel fog együtt járni.  

Hogy mi történik az Európai Unióval a jövőt illetően? Nekünk az a reményünk 
és a kormányzatban úgy dolgozunk, hogy ez egy lehetőséget teremt a dolgok 
újragondolására és egy új kezdet lehet. A római szerződés évfordulója márciusban talán 
néhány alapkérdésben újra összhangot teremt. Az álláspontunk teljesen egyszerű: a 
lisszaboni szerződéshez vissza kell térni, és annak az elveit és a szavait, illetve a leírt 
szerződést kell betartani. Nem érdemes azon túlterjeszkedni, mert az látható, hogy ha 
ezen túllépünk, az vitákat gerjeszt, olyan vitákat, amelyek fölöslegesek.  

A magyar kormány álláspontja, hogy próbáljuk megtalálni azokat a közös 
pontokat, amelyekben együtt tudunk dolgozni, mert mindenkinek, minden európai 
uniós tagországnak ahhoz fűződik érdeke, hogy a saját gazdasági versenyképessége az 
európai versenyképességen keresztül javuljon. Mi rendeztünk egy konferenciát arról, 
hogy ezek a források, amiket Magyarország kapott vagy visszakapott - ezt majd még 
érinteném -, milyen hatást gyakoroltak például a gazdasági stabilitásra, a forint 
árfolyamára, a költségvetés konszolidálására.  
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Nem kérdés, hogy a magyar gazdaságnak ebben a helyzetben, amiben jelen 
pillanatban van, ezekre a visszakapott forrásokra mindenféleképpen szüksége van 
részben a pénzügyi stabilitás, részben a gazdasági versenyképesség okán. Ez egy 
megkérdőjelezhetetlen állítás, ezt a Magyar Nemzeti Bank tanulmányai részletesen 
lemodellezik. Most persze hogy ezeknek a kohéziós pénzeknek ki a haszonélvezője, és 
hogy ezek most kinek jelentenek jó befektetést, ott azért megemlíteném, hogy a 
lengyelek tanulmánya szerint 80 százaléka a kohézió keretében kifizetett lengyel 
támogatásoknak Németországba kerül vissza, hiszen ha akár Magyarországon valaki 
kap most a GINOP-pályázat keretében gépvásárlásra támogatást, nagy valószínűséggel 
szinte biztos, hogy magyar gépgyártás hiányában német gépet vagy osztrák gépet fog 
vásárolni. Tehát nehéz volna megmondani, hogy először is ezt a pénzt kapjuk vagy 
visszakapjuk. Ez egy örök vita. Bennünket, akik erős kisebbségben vagyunk, és úgy 
gondoljuk, hogy ezt a pénzt visszakapjuk, mindig le szoktak nézni provinciálisnak 
kikiáltva bennünket, de a kohéziós alapokban kapott pénzek mellé, hozzátenném, hogy 
Magyarország lemondott az önálló vámpolitikáról, az önálló kereskedelempolitikáról, 
arról, hogy a saját érdekeit megvédje.  

Ennek a különböző hatásait az elmúlt években meg is tapasztaltuk, cserébe egy 
ideológiai meggyőződéstől sem mentes vonal mentén kaptunk forrásokat, mert ezeket 
a forrásokat akárhogy nem lehet fölhasználni, bizonyos célok érdekében, bizonyos 
eszmék, eszmények megvalósulása érdekében lehet fölhasználni, ezt nagyon szeretném 
aláhúzni. Ezért itt nem föltétlenül az történik ezekkel a pénzekkel, ami a magyar 
társadalom közvetlen érdeke, hanem sokkal inkább egy összeurópai eszme érdekében, 
abból levezetett pragmatikus céloknak vagy közös céloknak - nevezzük őket közös 
európai céloknak - rendeljük alá. Nem biztos, hogy ez a magyar valóság, Dél-Békés 
magyar valósága vagy Észak-Borsod magyar valósága ugyanaz, mint amit Brüsszelben 
a kohéziós pénzek fölhasználásával kapcsolatban gondolnak. Még egyszer 
hangsúlyozom, nem világos, hogy visszakapott vagy kapott pénz. 2014 és ’20 között 
már 3500 milliárdot fizetünk mi magunk is be, ezt azért világosan kell látni.  

Ezt azért hozom szóba, mert a napi aktualitásokban 2016-ban megkezdődött a 
’20 utáni költségvetés tervezése, elkezdődtek a belső egyeztetések, elkezdődött a V4-en 
belüli egyeztetés is ezzel kapcsolatban, és mi 2007 és 2013, illetve ’14 és ’20 
tekintetében nagyon jól tárgyaltunk. A kolleganőm, Eszter által elmondott számok azt 
mutatják, hogy Magyarország nagyon jól tárgyalt mind a két esetben, 
összegszerűségében nem érheti szó a ház elejét. Az a kérdés, hogy most mi fog történni. 
Én semmiféleképpen nem javasolom - majd a tárgyalási mandátumot nyilván a 
kormány eldönti, de -, a mi álláspontunk a Miniszterelnökségen, hogy dogmatikus 
megközelítésre nincsen szükség. Tehát tudomásul kell venni azt, hogy változik a világ, 
és nekünk is változtatnunk és változnunk is kell például a pénzek fölhasználását 
illetően. Nyilván arra törekszünk, hogy minél előnyösebb költségvetési pozíciót tudjon 
fogni Közép-Európa, és arra törekszünk, hogy ezek a források fönnmaradjanak.  

Két külön kérdésről beszélünk, az egyik a fölzárkózást szolgáló források, a másik 
az agrárpolitikát szolgáló források. Miután Magyarországon az agráriumban még 
szerkezeti reformok előtt állunk, ami az élelmiszeripar megerősítését, az agrártermelés 
és az élelmiszer összekapcsolását illeti, beszédes az a szám, hogy a magyar agrárium 
3800 milliárd forintos támogatásban részesült 2007 és ’13 között, és a hektárra vetített 
termésátlag egy egységet sem növekedett. Magyarul: a mezőgazdaság 
jövedelemkiesésre és jövedelempótlásra használta föl az európai uniós szubvenciót. 
Amíg nincs szerkezeti reform, és nincs nagyon radikális agrár-élelmiszeripari váltás a 
magyar gazdaságban, addig az agráriumban az európai uniós támogatások 
jövedelempótló típusú támogatások és nem beruházásösztönző támogatások.  
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Másrészről a kohéziónál pedig sok változás lesz, itt a V4-ekkel együtt kell 
haladunk. Alakítottunk egy országcsoportot „A kohézió barátai” címszóval, ebben 
nemcsak a V4-ek vannak benne. Nyugat-Európában, én megértem, ha a nettó befizetők 
nem szeretik a kohéziót, de a nettó befizetők közül a legnagyobbak nettó 
haszonélvezők, a nettó befizetés nettó haszonélvezői. Tehát a gazdasági érdek lehet, 
hogy a mienkénél is nagyobb ennek az egész pénzügyi struktúrának a fenntartását 
illetően. De számolhatunk azzal, hogy kevesebb pénz lesz, és másképp kerül 
fölhasználásra, más lesz a hozzáférés. Ezért biztos, hogy az intézményrendszerben és a 
működésben innovációra van szükség.  

Én örülök annak, hogy 1700 kollegánk foglalkozik a kormányzati apparátusban 
az európai források kezelésével, ez 1700 ember jelen pillanatban. Ez az 1700 ember 
szerintem nemzetközi mércével mérve is kiváló munkát végzett. Eszter utalt arra, hogy 
’13-ban a sírból kellett visszahozni a forrásokat, ehhez képest 100 százalékos lehívók 
lettünk szinte egyedül, most pedig a fölhasználás tekintetében a legjobb helyen 
vagyunk közép-európai összehasonlításban, de összegnagyságrendet illetően, 
nyugodtan mondhatom, hogy a legstabilabb pozíciót vívjuk.  

Magyarul van a jelenlegi kormányzati apparátusban 1500-1700 olyan ember, aki 
érti ezeknek a forrásoknak a logikáját, és képesek vagyunk javaslatokat tenni. Úgy 
gondolom, ez egy evolúciós fejlődés. Először el kellett odáig jutni, hogy lehívjuk a 
pénzeket - ez is egy komoly kihívást jelentett -, utána el kellett odáig jutni, hogy a 
forrásokat a magyar gazdaság érdekében használjuk föl, 60 százalékban 
gazdaságfejlesztésre, és most el kell abba a stádiumba jutni, hogy képesek legyünk 
javaslatokat tenni az Európai Bizottság számára, hogy a nettó befizetők érdekeit is 
védendő hogyan kell a pénzeket jól fölhasználni. Biztos vagyok benne, hogy a vissza 
nem térítendő támogatások - amelyek alapvetően jövedelempótló támogatások voltak 
- helyett a visszatérítendő, gazdasági alapokat képző támogatások irányába kell ellépni, 
sokkal több pénzügyi eszközzel. Ez a mi álláspontunk.  

S szeretném itt elmondani, amit javasoltam a kollegáimnak, hogy a kormány 
készített egy tanulmányt, a KPMG-nek adtunk egy megbízást arra vonatkozóan, hogy 
mérje föl, hogy a 2007 és ’13 közötti időszakban mi történt, ezek a források milyen 
hatást gyakoroltak a gazdaságra és a társadalomra Magyarországon. Ebből világosan 
kiderül, hogy a visszatérítendő források jobban támogatták a versenyképességet, az 
innovációt, a fejlődést, mint a vissza nem térítendő források, mert a vissza nem 
térítendő források döntően jövedelemkompenzációs célokat szolgáltak. 

Azt is tudjuk, hogy mely ágazat és milyen vállalattípusok használták a legjobban 
föl ezeket a forrásokat. Tudomásom szerint márciusban lezárul a tanulmány, és 
szeretnénk prezentálni a bizottság képviselőinek, hogy lássák azt, hogy milyen 
tanulságokkal szolgál a társadalmi mérnökösködésben ennek a forrásnak a 
fölhasználása.  

Szeretném elmondani, hogy milyen munkát végeznek a kollegák. Amivel nekünk 
kezdeni illett volna, az az, hogy a tavalyi év legfontosabb és legsúlyosabb eseménye 
2016. március 22-e, amikor egy merénylet és egy merényletsorozat elkövetésére került 
sor, ahol szerencsére a Magyar Állandó Képviseleten dolgozó diplomaták közül nem 
halt meg senki, egy kollegánk azonban súlyosan megsebesült. Ezt azért hozom itt szóba, 
mert Brüsszel a magyar külképviseletek közül a legfontosabb és legerősebb 
külképviselet 110 munkatárssal, 80 hivatali szolgálatot teljesítő és mintegy harminc-
egynéhány adminisztratív szolgálatot teljesítő kollegával. Ma már mindannyian a 
Miniszterelnökség állományába tartoznak, és a biztonsági kockázatokra is tekintettel 
történtek meg a személyi változtatások, személycserék. Voltak, akik hazakérték 
magukat a merénylet után. Ma már, aki Brüsszelben szolgálatot teljesít, a biztonsági 
körülmények megváltozását mérlegelnie kell.  
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Mi készítettünk egy összehasonlítást, hogy a 28 tagország tekintetében mennyit 
keresnek a magyar diplomaták, és úgy gondolom, hogy az elmúlt tíz évben kiváló 
munkát végző magyar állomány volt az egyik legalacsonyabban fizetett állomány, ezért 
a V4 átlagára fölhoztuk a munkabéreket. Ma a Magyar Állandó Képviselet munkatársai 
még mindig az EU 28 közül az alsó harmadba tartozva, de most már legalább a cseh, 
lengyel, szlovák átlagot keresik, mert eddig ez alatt voltak. Én ezt egy komoly 
változásnak tekintem, és köszönöm a bizottság képviselő tagjainak a támogatását, hogy 
a költségvetésből ezeket a forrásokat rendelkezésre tudtuk állítani, illetve meg tudtuk 
kapni. 

Ez azért nagyon fontos, mert úgy gondolom, hogy a magyar kormányzati 
személyi állomány minőségi elitjéről beszélünk. Végrehajtásra került korábban egy 
követcsere, Györkös követ urat Várhelyi Olivér váltotta. Úgy gondolom, ez nem 
rosszabb, hanem legalább olyan jó vagy bizonyos tekintetben jobb minőséget jelent 
jelen pillanatban. Minden túlzás nélkül és eufemizmus nélkül állíthatom, hogy Várhelyi 
nagykövet úr az egyik legjobb EU-s nagykövet az Európai Unióban, és az ott szolgálatot 
teljesítő kollegák közül pedig a versenyjog területén, a kötelezettségszegés, 
kereskedelmi kérdések területén olyan diplomatáink vannak, akik messze 
kimagaslanak más országok munkatársai közül. Nem véletlen, hogy a multinacionális 
cégek folyamatosan állásajánlatokkal halmozzák tízszeres fizetésért azokat, akiket 
jelen pillanatban magyar állami szolgálatban bíztunk meg. Ezért volt szükség a 
béremelésre. Kiváló munkát végeztek a kollégák. Körülbelül 20-25 kötelezettségszegési 
eljárás van napirenden folyamatosan - erről még szeretnék beszélni -, és ezek az 
eljárások három olyan csoportba sorolhatók, amelyek a 2017-es évet érinteni fogják.  

Az Európai Bizottság elszánta magát, hogy az energetika kérdéskörében részben 
új szabályozást, részben a jelenlegi szabályozásból adódóan pedig konfliktust visz 
tovább. Nekünk konfliktusunk áll fönt, más országokkal együtt, az állami árszabás 
tekintetében. Tehát Magyarország azon kevés ország közé tartozik, amelyik 
ragaszkodik ahhoz, hogy ne a piac szabja meg a lakossági fogyasztók díjtételeit, hanem 
az állam szabja meg. Meggyőződésünk szerint ez hosszú távú garancia lehet, hogy a 
társadalmi szempontokat figyelembe vegye az árhatóság vagy az ár kialakítója.  

Az Európai Bizottság ezt nem akceptálja tovább, így bírósági eljárásra és 
eszkalációra fog sor kerülni Magyarország és az Európai Bizottság között, elsősorban 
azért, mert az állam által alapított hatóság végzi az árszabást Magyarországon a piac 
helyett, másrészről pedig a multinacionális cégek folyamatosan nyomnak bennünket a 
korábbi költségeik elismerése miatt, és itt részben vannak választottbírósági eljárások, 
részben pedig a multinacionális cégek Brüsszelben is azt akarják, hogy az állam által el 
nem ismert költségeik a számlába bekerülhessenek. Tehát az eddig végrehajtott átlag 
25-30 százalékos rezsicsökkentés eredményeit konkrétan két dolog veszélyezteti most, 
egyrészről, ha nem a magyar állam szabja meg az árat - a lakossági árról beszélek -, 
illetve, hogyha Magyarország a hatósági árszabáson túl belekerül abba a helyzetbe, 
hogy bizonyos költségelemeket el kell ismernie a szolgáltató cégek tekintetében. Ez az 
ütközet zajlik jelen pillanatban ebben a két dimenzióban. Számítunk nagyon jelentős 
előrelépésre. Tehát itt fel fognak gyorsulni az események, és nem nekünk kedvező 
irányba. 

A másik kérdéskör a föld kérdése, a termőföld kérdése. Itt arra kell számítani, 
hogy a társas vállalkozások magyarországi földtulajdon-szerzését az Európai Bizottság 
gőzerővel fogja nyomni, és arra is számítani kell, hogy a külföldi magánszemélyek 
földszerzését, akik nem magyar állampolgárok, az Európai Bizottság szintén fontosnak 
tartja. Itt annyit tudtunk elérni, ami komoly diplomáciai eredmény, hogy az eljárás alá 
vont országok összefogtak, és az Európai Bizottsággal elindult egy tárgyalás a 
tekintetben, hogy a föld minden más szolgáltatás, áru vagy termék sorsát osztja-e, ami 
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a kereskedelmi szabadságot és a szerződési szabadságot illeti, vagy pedig nem. Végre 
el tudtuk azt érni, részben a biztos, a felügyelőbiztos vagy a témabiztos segítségével, 
van-e nyitottság arra, hogy legalább meghallgassanak bennünket, akik érintett 
országok vagyunk, hogy miért alkalmazunk speciális tulajdonszerzést korlátozó 
szabályokat. Tehát a dolog lényege az, hogy itt megpróbáljuk azt az érvet áttörni - és itt 
bíróságra is el fogunk menni, amennyiben ez szükségessé válik -, hogy a föld nem 
ugyanolyan tárgya egy adásvételnek, mint egy termék, egy termény, egy szolgáltatás, 
vagy bármilyen más áru, nem vele azonos a szabályozási igénye, hiszen nem végtelen, 
hanem véges. Ezért próbálkozunk itt intellektuálisan érvelni és az érdekérvényesítésen 
túl ez nagyon színvonalas vita lesz. Több tagországgal vagyunk itt Közép-Európából egy 
csoportban.  

A harmadik a kereskedelempolitikai kérdések. Magyarország a kiskereskedelmi 
viszonyokat illetően szabályozást hajtott végre, például a folyamatosan veszteséges 
nagy áruházláncok tevékenységének a felfüggesztése, az automatikus kartellvételem 
beállítása és sorolhatnám, valamint vannak fogyasztóvédelmi szabályok és vannak 
újabb, kiskereskedelmet érintő tervek is. Ezek esetében az Európai Bizottság ezekkel 
intenzíven foglalkozik. Itt valamiben nyerni fogunk, azt remélem, például a 
plázastoppal kapcsolatban jók az esélyeink; például a magyar gyógyszerészek 
érdekeinek a védelmét illetően jók az esélyeink. És vannak, amikben nagy csata lesz. 
Csütörtökön délelőtt a miniszterelnök úr Varsóba megy, mert V4-csúcs lesz a Nyugat- 
és Kelet-Európa közötti élelmiszer-minőségi különbséget illetően. Én nagyon remélem, 
hogy ez az Európai Bizottság asztalára kerül. 2015-ben Magyarország 24 terméken, 
terményen már lefolytatta ezt a vizsgálatot. Akkor kértük az Európai Bizottság 
beavatkozását, ami elmaradt. A biztos azzal a cinikusnak mondható válasszal utasította 
el a kezdeményezést, hogy a vásárlóerőbeli különbség és a fogyasztási szokásbeli 
különbség indokolja a megkülönböztetést. Egyelőre nem világos - most ezek a 
vizsgálatok zajlanak -, hogy a biztosnak van-e igaza, ugyanis van egy olyan vélelem, 
például a szlovákok azt a vélelmet állították fel, hogy ugyanolyan nevű és ugyanolyan 
árú termék, tehát az ára tekintetében is van érdemi különbség hasonló termékben a 
mennyiséget és a minőséget illetően. Tehát nem arról van szó, hogy olcsóbb lenne a 
termék, ugyanaz a termék Szlovákiában ugyanannyiért rosszabb minőségű, mint a 
szlovák-osztrák határ osztrák oldalán. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és 
nagyon izgalmas téma lehet a következő időszakban, és itt komoly multikkal állunk 
szemben, mint a Coca-Cola, a Nutella, és sorolhatnám még azokat a nagy 
multinacionális cégeket, amelyek Magyarországon is jelen vannak, félreértés ne essék, 
ezzel tisztában is vagyunk, de mégis, valamilyen rejtélyes oknál fogva más minőségű 
kólát adnak el nekünk, mint mondjuk, az osztrákoknak, és ezt dokumentálni is tudjuk. 
Ez egy aktuális és izgalmas kérdés lesz. Én nem hiszem, hogy azon kellene most 
gondolkoznunk, hogy ez élelmiszer-biztonság-e avagy sem, ez kereskedelempolitikai 
vita és kérdés, és ebben szeretnénk előrehaladni. 

Szeretném azt is elmondani, hogy ennek a munkának a végzéséhez jó emberekre 
van szükség. A személyzeti ügyeket illetően az Állandó Képviselet rendben van 
szerintem, sokat javult. Körülbelül 14 százalékos az éves csere és 10-12 embert küldünk 
ki. Önálló státuszokat létesítettünk brexitdiplomatára, romaügyekkel foglalkozó 
diplomatára. Ezt folyamatosan erősítjük és fejlesztjük, így tulajdonképpen 
költségvetési akadálya az erősödésnek nincsen. Ilyen minőségű és ilyen volumenű 
ügyeknél, mondjuk, Paks II. versenyjogi engedélyeztetését mindenki az év 
legfontosabb versenyjogi ügyének tartja. Egy ilyen ügyben, bármennyi külső szakértőt 
is vesz igénybe az ember, szükség van arra, hogy tucatnyi jól felkészült munkatársa 
legyen, és ez sem olyan könnyű.  
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De amiben nem állunk jól, és amit a törvényhozásnak világosan látnia kell, hogy 
Magyarország 2004-ben a Bizottságon belül jó személyzeti pozíciókat fogott. Tehát 
2004-ben, amikor elindultunk, akkor azok a magyarok, akik általában húszan vannak 
- 20-30 ember van a Bizottságban státuszban, nem a Tanácsról beszéltem, csak a 
Bizottságról -, ezek a magyarok jó beosztásba kerültek. Most nyilván biológiai okoknál 
fogva a vezető beosztású kollégák nyugdíjba vonultak vagy nyugdíjba vonulnak. 
Félreértés ne essék, itt nem azt kerestük, hogy ki melyik politikai pártnak volt korábban 
a szekértolója, hanem inkább azt, hogy a nemzeti ügyet hogyan tudja szolgálni. Magam 
is arra törekedtem, hogy mindenkivel megtaláljuk az együttműködés korrekt 
lehetőségét. Természetesen nem nemzeti érdeket képviselnek ezek a szakdiplomaták 
vagy ezek a szolgálatot teljesítő bizottsági tisztségviselők, hanem összeurópai érdeket, 
de azért mégsem mindegy, hogy hány magyar szolgál az Európai Bizottságban.  

A helyzet jelentősen romlik azzal, hogy az idén és a következő évben magas 
beosztású igazgatók, főigazgató-helyettesek elhagyják ezeket az állomáshelyeket, 
nyugdíjazás okánál fogva, ugyanis ma az Európai Bizottság nem külső pályázattal gyűjti 
a munkatársakat, hanem belső előmeneteli rendszerrel. Nekünk három olyan 
középvezetőnk van, akik egyáltalán magas vezetői pozícióra szóba kerülhetnek. Ez 
nagyon gyönge. Akik magyarként szolgálatot teljesítenek, azok nagyon felkészült 
emberek, de a Bizottságon belüli előmenetelük a különböző besorolási státuszból 
lassan halad előre, hiszen többségükben fiatalok. Tehát fiatalokkal, kezdőkkel jól 
állunk, de például nincs főigazgatónk; gyöngén állunk igazgatókban és a főizgató-
helyettesek tekintetében is, ami elég példa nélküli a 28 tagországot nézve.  

Ha most megnéznénk, mondjuk, a lengyeleket, vagy megnéznénk másokat, 
hozzánk akár hasonló méretű országokat, akkor ez tanulságokkal szolgál. És ezért azt 
kértem az Európai Bizottságtól legutóbb Brüsszelben, hogy kapjunk lehetőséget arra, 
hogy teljesen transzparens keretek között, különböző ösztöndíjrendszereken keresztül, 
és amikor külső pályázatok vannak, oda magyarok jelentkezhessenek. Ez nem olyan 
egyszerű dolog, mert rendkívül nehéz föltételeknek kell megfelelni.  

Tehát két mód van, hogy bejusson valaki a Bizottságba: belső előmenetel vagy 
külső pályázat. Az állásoknak, már a vezetői állásokról beszélek, csak a 10 százalékát 
pályáztatják. Ez azt jelenti, hogy oda nagyon nehéz bekerülni, és a magyar érdek az 
lenne, pártállástól teljesen függetlenül és kormányzati terminusoktól teljesen 
függetlenül, hogy magyar emberek, tiszteletben tartva a személyes politikai 
meggyőződésüket, bekerüljenek az apparátusba, és ott szolgálják Európa ügyét, és 
amellett még magyarok is legyenek. Ez volna a magyar érdek. Ezt kellene erősíteni jó 
humánpolitikával, jó felsőoktatási ösztöndíjrendszerrel, ami nem olyan egyszerű 
dolog, hiszen itt speciális elvárások vannak. Tehát csak jelzem, hogy ez a kérdés nem 
áll túlzottan jól. 

Ami egy fontos döntés lesz, hogy elküldtem a jelölést a kormány nevében az 
Európai Számvevőszéknek, és Pelczné Gáll Ildikó képviselőtársunkat jelöltük, aki 
minden törvényes föltételnek megfelel. Itt a Parlamentnek konzultációs joga van, tehát 
arra lehet számítani, hogy ő számvevő lesz belátható időn belül hatéves terminusra; hat 
évre szólhat a mandátum. Azt gondolom, ez egy jó váltás. Korábban Fazakas Szabolcs 
miniszter úr volt a Magyarországot képviselő, illetve magyarként számvevő, akinek 
már tavaly lejárt a megbízatása, de a magyar kormány részben a teljesítmény miatt úgy 
gondolta, hogy még egy évet helyes, ha ő marad. Tehát a magyar kormány nem élt a 
jelölési jogával, mert úgy gondoltuk, hogy ez így helyes, és voltak olyan ügyek, 
amelyekben neki még munkája volt, és szerettük volna, ha a folyamatos 
szolgálatteljesítés, a kontinuitás érvényesülne, és egy normális jelölési procedúra 
legyen. Semmi okunk nem volt, hogy ezt elkapkodjuk vagy bármilyen olyan lépést 
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tegyünk, amilyenre szükség volt, tehát a kormány körültekintően mérlegelte ezt a 
jelölési menetet. 

Tehát én azt kérem a bizottságtól, hogy rövid időn belül ezt a KPMG-tanulmányt 
a 2007-2013-as időszakról tűzze napirendre, mérlegelje, hallgassa meg ezt a 
prezentációt, nagyon tanulságos és meglehetősen objektív, másrészről pedig kérem, 
fogadja el ezt a tájékoztatást, amit a folyamatban lévő ügyekről, illetve kihívásokról 
adtunk kollegáimmal közösen. Várjuk a kérdéseiket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úrnak, államtitkár asszonynak és 

államtitkár úrnak a beszámolóját. Most pedig bizottságunk rendjének megfelelően 
megnyitom a vitát, a kérdéseket, kommenteket lehet elmondani. Elsőként Bana alelnök 
úrnak adom meg a szót. Tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! Tisztelt Bizottság! Az 
első kérdéseim az uniós források kifizetésére vonatkoznának, hiszen egy nagyon 
komoly sikerpropagandát hallhattunk itt önöktől. Ezzel szemben én úgy látom, hogy a 
valóság azért mást mutat, és ha a számok mögé nézünk, akkor egyéb szempontok is 
felmerülnek, és ezek jóval inkább árnyalják a képet.  

Mire gondolok? Egyrészt arra, hogy sajnos azt lehet tapasztalni a mostani, 2014-
2020-as költségvetési időszakban, ahogy korábban is, hogy nem megfelelően 
előkészített pályázatokra jutnak sok esetben a források, ahol bizony a kivitelezés is 
adott esetben igencsak hagy kívánnivalót maga után. Itt gondolok például a rakamazi 
teknősház ügyére, a kisteleki gyógyszálló kérdésére, és a sort hosszasan folytathatnánk. 
E tekintetben az előző évekhez képest sajnos érdemi elmozdulás nem történt.  

A másik pedig, amit lehet tapasztalni - a választópolgárok részéről ez a vélemény 
állandóan megfogalmazódik -, hogy az európai uniós források felhasználását a 
magyarok továbbra is a korrupció melegágyának tekintik, s bizony joggal teszik ezt, 
hiszen sorra születnek olyan döntések, melyek megerősítik ezt a vélekedést. Múlt 
pénteken módosították azt a rendeletet, ami február 3-án lépett hatályba, s ezt 
olyanformán tették meg, hogy már aznap 21 órától életbe is lépett, valamiért ez nagyon 
sürgős volt. Ez a rendelet a költségnövekményre vonatkozik az uniós források 
felhasználásával összefüggésben, és tisztelt miniszter úr, államtitkár asszony, 
államtitkár urak, ez olyan módon került kiegészítésre, hogy a kormány a saját maga 
által meghatározott eljárási szabályoktól egyedi döntéssel eltérhet, 30 százaléknál 
magasabb túllépés esetén is támogatható lesz a költségnövekmény. S emellett egy 
további változás ebben a rendeletben, hogy már csak 15 százaléknál magasabb 
növekmény esetén kell kirendelni igazságügyi szakértőt, s megszűnt a támogatási 
összegre vonatkozó korlát is.  

Ez tehát ismét egy olyan lépés, amely egyértelműen abba az irányba mutat, hogy 
bizony az uniós források felhasználásával összefüggésben továbbra is arról kell 
beszélnünk, hogy a korrupció nemhogy jelen van, hanem az elmúlt évek során ez 
bizony erősödött. Hiszen szép az, hogy megfogalmazták a gazdaságfejlesztésre 
vonatkozó 60 százalékos célkitűzést, de ha a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy ez egy 
szűk körhöz jut, akkor ez nem az ország gazdaságának előbbre jutását fogja szolgálni, 
hanem csak azokat az embereket fogja még jobb helyzetbe hozni, akik be vannak 
csatornázva önökhöz. Így tehát azt gondolom, hogy adott esetben, mondjuk, a mai 
meghallgatásra éppenséggel Mészáros Lőrincet is meg lehetett volna hívni, hiszen… 

 
ELNÖK: Kérem képviselőtársamat, hogy a témához kapcsolódjon. 
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BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Azt gondolom, hogy ez az uniós 

források felhasználásához szorosan kapcsolódik… 
 
ELNÖK: Nem.  
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Hiszen, ha megnézzük, hogy hova 

jutnak ezek a pénzek, akkor bizony egy szűk körhöz, egy, a Fideszhez becsatornázott 
körhöz jutnak ezek a támogatások.  

A kifizetések tekintetében ezek lettek volna azok a felvetések, amiket meg 
szerettem volna tenni, és kérném, hogy miniszter úr, államtitkár asszony, államtitkár 
urak válaszoljanak ezekre.  

Még egy plusz ügy lenne, amit ide szeretnék hozni, ez viszont valóban csak 
részben kapcsolódik a mostani napirendi ponthoz, de úgy hiszem, hogy fontos erről 
beszélni, hiszen Lázár miniszter úr szót ejtett arról, hogy a kohéziós támogatások 
vonatkozásában az a helyzet, hogy végül is ebből aztán a nyugat-európai tagállamok 
részesülnek, és ez a multinacionális vállalatok esetében természetesen fennáll. Nem 
régi hír, bejelentés, hogy a franciák felvásárolják az Opelt, és ennek hatása lehet a 
szentgotthárdi Opel-gyárra is. Azt szeretném megtudni, hogy a kormány ebben az 
ügyben tájékozódott-e, hiszen azért itt lenne mozgásról. Hallottunk arról és 
olvashattunk arról, hogy a német kormány is tett már lépéseket, mert egyelőre nagy a 
bizonytalanság a szentgotthárdi üzemben azzal kapcsolatban, hogy adott esetben, 
mondjuk, leépítések történhetnek, tehát szeretném, ha erről is kaphatnék rövid 
tájékoztatást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hollik István képviselő úr következik. 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm, 

miniszter úr, államtitkár asszony és államtitkár úr, a beszámolót. Nekem is az uniós 
forrásokkal kapcsolatban lenne kérdésem, azonban pártpolitikai szempontoktól 
mentes, szakmai kérdést szeretnék föltenni. Az egyik, hogy államtitkár asszony 
említette, hogy az idei évben 2200-2700 milliárd forint közötti uniós forrás érkezhet 
Magyarországra. Az lenne a kérdésem, hogy látnak-e jelenleg olyan kockázatokat, ami 
megnehezíti az ilyen arányú kifizetéseket, illetve vannak-e ezzel kapcsolatban 2016-os 
tapasztalatok.  

A másik talán egy hosszabb távú, kitekintő kérdés lenne, hiszen miniszter úr is 
említette, hogy a 2020 utáni költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások már megindultak. 
Van egy olyan probléma, amit Magyarországon több régióban is tapasztaltak, ez a 
támogatások régión belüli aránytalanságának a problémája, mondhatnám a szűkebb 
pátriám kérdését vagy példáját, Pest megyéjét, azon belül is a Dunakanyarét, ahol az 
onnan 20 kilométerre lévő nógrádi települések lényegesen több forráshoz jutottak, de 
mivel Pest megye Budapesthez volt korábban csatolva, ezért tulajdonképpen kohéziós 
forrásokhoz semmilyen mértékben nem jutott hozzá.  

Hála istennek ez megváltozott, hiszen 2020 erre már lehet lehetőség, azonban 
fönnállnak aránytalanságok, például a nyugat-dunántúli, illetve dél-dunántúli régió 
határvidékét mondhatnám példaként, ahol például a Nyugat-Dunántúl sokkal jobb 
helyzetben van, köszönhetően az ottani autógyártóknak, ennek ellenére az autógyártás 
gazdasági hatása nem jelentkezik, mondjuk, egy zalai kistelepülésen, és onnan 5 
kilométerre, mondjuk, egy Somogy megyei településen sokkal nagyobb a támogatás, 
sokkal magasabb támogatási intenzitással lehet forrásokhoz jutni. Ebben tud-e 
előremenni a kormány, hogy ezen aránytalanságok tekintetében ebből a régiós 
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logikából kilépve, mondjuk, a következő költségvetési ciklusban a források 
felhasználása hatékonyabb tudjon lenni? Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csöbör Katalin a következő képviselő. 
 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter Úr! 

Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! Én is köszönöm szépen a beszámolókat. A 
2016-os év legnagyobb horderejű eseménye volt - mint hallhattuk is - a júniusi angliai 
népszavazás, ami Nagy-Britanniát az Európai Unión kívülre lökte, és ebben egészen 
biztosan nagy szerepe volt annak, hogy a brit szavazók már úgy látták, hogy az Európai 
Unió aktuális vezetése képtelen megoldást találni bármilyen válsághelyzetre, tehát 
képtelen a válságot kezelni.  

A brexittel kapcsolatban én azt szeretném kérdezni miniszter úrtól, hogy magyar 
szempontból mi tart a legfontosabbnak. Mit tart legfontosabb érdeknek a majdani 
kilépések tárgyalások során? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl Mátyás képviselő úr következik. Tessék 

parancsolni! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szólt, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! Engedjék meg, hogy a 4. ciklust 
taposva képviselőként a magyar parlamentben én mindenekelőtt azért köszönetet 
mondjak azért a munkáért, amit az elmúlt időszakban önök teljesítményként letettek 
az asztalra, mert akik itt vagyunk régebb óta, tudjuk, hogy milyen nagy kritika, meg 
mindenféle elvárás volt annak kapcsán, hogy egyáltalán le tudjuk-e hívni azokat a 
forrásokat, amik számunkra rendelkezésre állnak. Sok-sok polémia után végül is azok 
az eredmények, amikről beszámoltak, azt bizonyítják, hogy az az 1500 vagy 1700 fő 
valóban tette és tudta a dolgát tenni, hogy az valóban meg tudjon valósulni. Számomra 
az biztató, hogy az elkövetkező időszakban, amikor az államtitkár asszony arról beszélt, 
hogy az év végéig a pályázatok 85 százaléka kiírásra kerül, ez is azt bizonyítja, hogy ez 
a fajta trend, ami elindult, annak a záloga lehet, hogy azok az uniós források, amik 
rendelkezésre állnak, valóban lehívásra kerülnek. Számomra ezek a források valóban 
Magyarország fejlődését szolgálták. Tehát ezt mindenképp szerettem volna itt 
elmondani, hogy ezért köszönet illeti azokat a munkatársakat, akik ezért nagyon sokat 
tettek.  

A kérdés, amit szeretnék megfogalmazni, pedig az, hogy a migrációs válság terén 
túl sokat szenvedünk és az elmúlt időszak alatt, míg Szlovákia ellátta az elnökséget, 
kérdezném azt, hogy önök miniszteriális szinten miként látják, mennyire sikerült a 
magyar migrációs politikának, ha úgy tetszik, némi teret nyerni az Európai Unión belül, 
a V4-en belül vagy a környező közép-európai országokon belül, tehát elfogadottabbá 
vált-e a magyar migrációs politika az elmúlt időszakban, aminek a jeleit itt-ott látjuk 
megnyilvánulásokban? 

Aztán a miniszter úr említette a római jubileumi ülést és a lisszaboni szerződést. 
Ennek kapcsán merült fel bennem a gondolat, hogy az utóbbi időben, ez napokkal 
ezelőtti kérdés volt, vagy valahol az interneten olvastam, hogy Juncker messzemenően 
a mag Európával kezdett el foglalkozni. Miként illik ez össze egy nagyszabású európai 
politikussal, hogy maga így elrugaszkodik a lisszaboni szerződéstől, amikor a mag 
Európát kezdi emlegetni? Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tukacs képviselő úr következik. Tessék parancsolni! 



19 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Tisztelt Államtitkár Hölgy és Urak! A kérdéseim a következőek lennének az 
elhangzottakkal kapcsolatban, illetve az el nem hangzottakkal kapcsolatban is.  

Túl vagyunk egy szabadkereskedelmi megállapodáson és következik még egy az 
elkövetkező időszakban. Meg szeretném kérdezni, hogy a már elfogadott 
szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban mi volt a kormány tárgyalási 
pozíciója az Unión belül? Hozzáfűzve azt a kérdést is természetesen… 

 
ELNÖK: Bocsánat! Gondolom, itt a CETA-ra gondol, képviselő úr? 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Abszolúte. (Elnök: Köszönöm szépen.) Sikerült-e 

közvetett vagy közvetlen lehetőségeket teremteni ezáltal hazánk számára?  
A másik kérdésem ahhoz kapcsolódik, amit a miniszter úr az állami árképzéssel 

kapcsolatban és a multik ezzel kapcsolatos, költségek elismerésére vonatkozó 
mozgásával kapcsolatban említett. Semmi új nincs a nap alatt, hiszen ezt már láttuk 
nagyon sokszor. A kérdésem inkább úgy hangzana, hogy miután az önkormányzatok 
bizonyos tekintetben még ármegállapítók és szolgáltatásokat is működtetnek, lehet-e 
önkormányzati vonatkozása is ennek az egész folyamatnak? 

A harmadik kérdésem pedig arról szólna, hogy vajon a brexit önmagában 
teremthet-e olyan pluszlehetőségeket hazánk számára, amiket eddig nem sikerült 
elérnünk? Tehát melyek azok a többletek, amelyeket sikerülhet kicsikarni? Hiszen 
világosan értem, hogy nyilván Nagy-Britannia lesz a legfontosabb EU-n kívüli 
partnerünk, vagy az egyik legfontosabb, de konkrétan milyen területeket jelenthet ez, 
ami extra lehetőségeket teremt?  

Végezetül pedig szeretném elmondani azt is, hogy a KPMG-s tanulmány 
megismerését én nagyon fontosnak tartanám. Tehát nagyon jó lenne már látni, 
legalábbis egy forrásból látni azt, hogy vajon az uniós pénzeknek miféle konkrét hatásai 
vannak azon túl, hogy beszélgetünk róla, hogy lehetségesek hatásai? Ugyanis engem 
cseppet nem lep meg a mezőgazdasággal kapcsolatos okfejtése, miniszter úr. Tehát ez 
a dologban abszolút benne van. A felhasznált források ugyanakkor nem változó 
lehetőségek, illetve például a termésátlagok. Elnök úr, köszönöm, ennyi lett volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm. És akkor végül Tessely Zoltán alelnök úré a szó. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszter Úr! 

Államtitkár Asszony és Urak! Valóban, a 2010 óta elvégzett munkáért elsőként a 
köszönet, a dicséret és a hála az, ami kijár a miniszter úr közvetlen munkatársainak és 
annak az 1700 embernek is, akik ezt a munkát elvégezték. Én kérem önt, hogy 
tolmácsolja nekik is a mi dicsérő szavainkat.  

Természetesen mindenekelőtt azért is, hiszen a 2007-2013-as időszakot 
forrásvesztés nélkül tudtuk abszolválni, illetve a 2014-2020-as kapcsán pedig olyan jól 
tárgyalt a miniszter úr és a munkatársai, hogy európai összevetésben is dobogós helyre 
kerültünk az egy főre jutó európai uniós források elérhetősége tekintetében.  

A napi uniós politikát, ami a szélesebb nyilvánosság érdeklődésére is számot 
tarthat, valóban a migráció, az energiacsomag, hiszen az a rezsicsökkentést érintheti, 
és a brexit, valamint az európai uniós források felhasználása uralja. Az alelnöktársam 
itt korrupciót emlegetett. Éppen ezért én a kérdésemben arról szeretném megkérdezni 
a miniszter urat, hogy az OLAF-jelentésnek, ami a 4-es metróval kapcsolatos, milyen 
hazai költségvetési hatása lehet? Illetve ez az egész eljárás, ami egészen egyértelműen 
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leírhatóan, „régi bűnnek hosszú az árnyéka”, valakire vetülni is fog, mikor zárulhat le? 
Köszönöm szépen előre is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. Tisztelt Miniszter Úr! 

Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! Részben már megtette Tessely alelnök úr, de 
mint a bizottság elnöke, kötelességemnek tartom elmondani, illetve a miniszter úrnak 
és az államtitkároknak megköszönni az elmúlt év munkáját, hiszen a 2017-es 
esztendőben vagyunk.  

Úgy vélem, mindenki számára nyilvánvaló és egyértelmű, amit a meghallgatás 
során is láthattunk, hogy önök mindenkor a magyar érdekeket, a magyar polgárok 
érdekeit képviselték Brüsszelben, sokszor Brüsszel központosító politikája ellen, ha 
kellett, felvállalták azokat a vitákat, azokat a konfliktusokat, amik jó részét sikerült az 
elmúlt esztendőben lezárni, és természetesen még jó néhány maradt nyitva, amik 
tárgyalás alatt vannak.  

És amint az elmúlt esztendőben az Országgyűlés plenáris ülésén az uniós 
vitanapon is elmondtam és elhangzott, bizottságunk nagyra értékeli a kormánynak és 
a Miniszterelnökségnek azt a munkáját, aminek köszönhetően történelmet írt 
Magyarország az Európai Unióban. Itt emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az 
elmúlt években volt egy varázsszó, az abszorpcióképesség. Mindig ezt emlegettük, hogy 
vajon el tudjuk-e érni a Németországénak megfelelő 65-70 százalékot. Nos, igen, 
történelmet írt Magyarország, tudniillik nemcsak sikerült 2013-2014-ben felgyorsítani 
az uniós források kifizetését, hanem mint hallottuk, 106 százalékos teljesítéssel lezárni 
azt. Ez egy óriási munka és óriási teljesítmény; ezzel nyert Magyarország.  

És egy utolsó mondat, hogy ez számunkra megfelelő garancia a 2014-2020-as 
ciklusban is - a bizonytalan európai uniós jövőt illetően -, hogy maradék nélkül le 
tudjuk hívni a forrásokat. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkárok! Visszaadom a 
szót a miniszter úrnak és az államtitkároknak. Kérem, hogy válaszoljanak a felvetett 
kérdésekre! Tessék parancsolni! 

Válaszok 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen a 
kollégáim nevében is a kérdéseket, igyekszünk azokat megválaszolni.  

Először is, Bana Tibor képviselőtársamnak jelzem, hogy az ön által citált két 
projekt 2007-2013 közötti finanszírozású, nem 2014-2020-as. Másrészről pedig 
szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy Magyarországon ebben a ciklusban, 2007-2013 
között 44 ezer vállalkozás nyert támogatást. Ez bizonyos értelemben nagyon nagy 
szám. Persze, ha azt nézzük, hogy összesen hány magyar vállalkozás van hazánkban, 
hány vállalkozás van hazánkban, akkor ahhoz képest meg egészen izgalmas szám, mert 
ez azt jelenti, hogy az EU-s források felhasználására csak a magyar vállalkozások egy 
része képes. Amelyek viszont támogatást kapnak, azok hatékonyan tudják a forrásokat 
felhasználni.  

Van egy, nem is tudom, hogy minek nevezzem, Korrupciókutató Központ - és 
sajnálom, hogy nekem kell hivatkoznom, de mégis megteszem -, amely készített egy 
nagyon szellemes elemzést. Ez a bizonyos MGTS-csoport - Mészáros Lőrincet, Garancsi 
Istvánt, Simicska Lajost és másokat nevez MGTS-csoportnak - 66 céget jelent, és ez a 
66 cég 2014-ben, amikor az összes nyertes cégen belül a legnagyobb volt a 
részesedésük, akkor 0,5 százalékát kapták a kiírt közbeszerzési pályázatoknak, tehát 
99,5 százalékát nem ők kapták. Tehát, amit ön állít, hogy közpénzek, EU-s pénzek egy 
bizonyos csoporthoz kerülnek, azt az egyébként nem a Fidesz vagy a kormány által 
finanszírozott, hanem mások által finanszírozott Korrupciókutató Központ egyelőre 
nem tudta dokumentálni.  



21 

Hozzáteszem, hogy ugyanennek a csoportnak a közbeszerzésekből való 
részesedése 2009-ben volt a legnagyobb, akkor 4 százalékot értek el az összes magyar 
közbeszerzésből. Azóta folyamatosan csökken a közbeszerzésből való részesedésük. 
Tehát csak fölvetem, hogy akkor milyen korrupcióról beszélünk, vagy miről beszélünk 
tulajdonképpen. Nem akarom azonban negligálni, amit ön mond, nem értek azzal 
egyet, hogy egy emberre kell a nyílvesszőket irányítani, mert nyilvánvaló, hogy az 
Európai Bizottság az európai adófizetők pénzének a fölhasználását ellenőrzi, és nagyon 
fontos dolog, hogy amit kapunk vagy visszakapunk pénzt, megfelelően használjuk föl. 
Tehát az egy nagyon lényeges kérdés, hogy el tudjunk a pénzzel számolni, ezért 
fontosak a belső vizsgálatok, a belső ellenőrzések, a KEHI-vizsgálatok, az ellenérzési 
mechanizmusok, hogy a korrupció lehetőségét teljes egészében kiszűrjük.  

Persze ne legyen illúziójuk, ahol 9000-9500 milliárdot költenek el, ott 
nyilvánvalóan fölütik a fejüket sokan és sokfélék. Én is tudnék példát mondani, amikor 
magam is rendőrséghez fordultam, és büntető feljelentést tettem, és sorolhatnám. Erre 
van példa, természetesen, minden országban van példa. Az a kérdés, hogy a mi 
példánk, a mi hazánk ügyei kilógnak a sorból, vagy nem lógnak ki a sorból. Tudom, 
hogy általában a politikai vitában a számok és a racionális érvek nem sokat érnek, a 
kommunikáció fontosabb ennél, mégis elmondom, hogy amikor én a hivatalomat 
átvettem, akkor a Magyarországról Brüsszelbe beküldött számlákban körülbelül 8 
százalékban talált Brüsszel hibát, ami azt jelenti, hogy az szabálytalan volt, és nem 
fogadta el az elszámolást.  

Mert hogy megy az elszámolás? Magyarország megelőlegezi a pályázati 
nyertesnek a kifizetést, utána a költségvetés számol el Brüsszellel, kiküldi a 
költségvetés a számlákat különböző beruházásokról, a támogatásukról, Brüsszel átnézi, 
és amit szabálytalannak talál, azt nem fizeti ki. 92 százalék addig is szabályos volt. Most 
ez az arány 2,5 százalék. Tehát Brüsszel azt állítja a gyakorlatával, hogy a Magyarország 
által elszámolásra kiküldött számlákból 97,5 százalékban nem talál kifogásolnivalót. 
Amiről mi beszélünk, és ami a közbeszédben van, az összes elszámoláshoz képest 2-3 
százalék, vagy legyen 3,5 százalék, de nem nagyobb nagyságrend ennél.  

S ha a nemzetközi trendet nézem, akkor ez ráadásul csökkenő tendenciát mutat, 
mert mi komolyan vesszük az észrevételeket. Amikor arról volt szó, hogy a 
közbeszerzési eljárások azért hibásak Magyarországon, mert Brüsszel nemcsak azt 
tekinti hibás közbeszerzésnek, ha szűkítő a kiírás, hanem amikor teljes versenykiírás 
van, föl se merül a szűkítés lehetősége, de csak egyvalaki pályázik, az is Brüsszel szerint 
korrupció. Tehát kiírnak egy közbeszerzési pályázatot, ahol semmi bizonyíték nincs 
arra, hogy szűkítő jellegű volna, mégis egy pályázó van, az Európai Bizottság ezt is hibás 
közbeszerzésnek veszi. 

Sikerült olyan versenyfeltételeket teremtenünk, hogy ma minden nagy 
közbeszerzésnél 5-6 pályázó van. Tehát csökkent azoknak a közbeszerzéseknek a 
száma, ahol egy jelentkező van, és folyamatosan csökkentjük a rendkívüli eljárásban 
megvalósított közbeszerzéseket, ami azt jelenti, hogy a fő szabályoktól eltérő 
közbeszerzések lennének, mert Brüsszel számára ez is fölvet kérdéseket. Tehát nem 
negligáljuk az észrevételeket, hanem folyamatosan azon dolgozunk, hogy erősíteni 
próbáljuk a transzparenciát. Ezért változtattuk meg a pályázatértékelő rendszert, 
amivel a saját kormányzatomban sokan támadnak, tekintettel arra, hogy megtiltottuk, 
hogy külső cégek értékeljék le a pályázatokat. Mi történt eddig az első ciklusban, 2007 
és 2013 között? A pályázatértékelő cégvilág - akiket megbíztak a minisztériumok és 
döntéshozók - és a pályázatíró cégvilág között az én véleményem szerint volt kapcsolat, 
volt átjárhatóság, s ezért aztán egy vállalkozó, ha egy sikeres pályázatot akart 
megvalósítani, akkor megbízott egy pályázatírót - ez volt az életszerű -, és a pályázatíró 
valahogy tudta azt garantálni, hogy a pályázat értékelése is rendben legyen.  
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Ez azért nem irreleváns kérdés, mert nincs olyan gazdasági pályázat, ahova ne 
lenne akár tízszeres túljelentkezés. Csak olyan pályázatokat írtunk ki, ahol öt-tízszeres 
túljelentkezés van. Nincs olyan pályázatunk, ami sikertelen lenne, egy-két 
vidékfejlesztési pályázat van - például öntözési támogatás vagy erdőtelepítési 
támogatás -, ahol még most nem nagy a jelentkezés. De amit a Gazdasági Minisztérium 
kis- és középvállalkozásoknak kiírt, ott tízszeres túljelentkezés van, tehát nem 
gondolom, hogy rossz helyre céloztak volna.  

Ezért nagyon fontos, hogy a pályázatok értékelésénél transzparencia legyen. 
Sorsolással, anonim sorsolással választunk a mintegy 3000 állami tisztviselőkből, aki 
pályázatértékelőnek jelentkezik. Kettőt választunk ki, akik egymástól függetlenek, és a 
két független értékekés után van joga a minisztériumnak, hogy döntsön. De az a két 
független értékelés már le van írva, és ott van az aktában, azt nehezen képzelem el, hogy 
lenne Magyarországon olyan állami tisztviselő, aki a két független értékelő véleményét 
kidobná a kukába, ami egyéként öt vagy tíz év múlva is előkereshető.  

Én azt gondolom, hogy ez egy olyan lényegi változás, aminek a beüzemelése 
ellen rengetegen tiltakoznak, mert ez persze idő, ehhez természetesen idő kellett, amíg 
összegyűjtöttük ezt a háromezer embert az államapparátusból, arról nem beszélve, 
hogy ezek C típusú átvilágításon kell hogy átessenek, és azt vállalják, hogy 
folyamatosan nemzetbiztonsági, idézőjelbe téve, védelem alatt vannak, 
vagyonbevallásra kötelezettek, tehát nem gyerekségről beszélünk. Aki 
pályázatértékelést vállal, azt vállalja, hogy folyamatosan át van világítva, és 
folyamatosan védelem alatt áll - fogalmazzunk így - a kísértéssel szemben, ami esetleg 
fölüti a fejét.  

Az én véleményem szerint ezek a módszerek meg fogják hozni a hatást és az 
eredményt, de könnyebb egy politikai vádat megfogalmazni egy kétperces parlamenti 
felszólalásban, mint egy rendszert megváltoztatni, mondjuk, két év alatt, vagy 
bármilyen eredményt adott esetben elérni, ez nem is kérdés.  

A költségnövekmény. Ez egy nagyon fontos kérdés. Azért fontos kérdés a 
költségnövekmény, mert itt is az éremnek két oldala van. Van egy szubjektív 
értelmezés, és az az igazság, hogy magam is sokszor kétellyel fogadom a pályázatokat. 
Mert mit tud tenni a magyar állam? Most itt a közkiadásokról beszélünk, és a 
közbeszerzésekről beszélünk. Egy jó versenyfeltételek alapján megírt közbeszerzési 
eljárást hirdet, oda jelentkezik 5-6 pályázó, és megpróbálja őket megversenyeztetni, de 
a piaci kartelleket nem tudja az ember megakadályozni. Tehát az, hogy 
Magyarországon az útépítésben vagy a 4-es metró építésében ugyanaz a 3-4 külföldi 
cég vett részt, én nem tudom megakadályozni, és hogy azok esetleg ártárgyalásokat 
folytattak vagy sem; az M4-es autópálya építésénél, ami zajlik Abony és Szolnok, illetve 
Törökszentmiklós térségégben, a GVH bizonyítottság hiányában zárja le az eljárást. 
Nem cselekmény hiányában, bizonyítottság hiányában. Magyarul: nem kérdés, hogy 
minden lefoglalt dokumentum arra utal, hogy volt kartell, de nem fogják tudni 
bebizonyítani, ráadásul ez már tíz évvel ezelőtt vagy hét évvel ezelőtt történt.  

Ebből következik az, hogy az árakkal kapcsolatban sokkal nagyobb óvatosságra 
van szükség, mint eddig volt, azért, mert ezek a beruházások időben elhúzódtak, most 
vannak a nagy döntések. Mit mondott Eszter? Azt, hogy kiírunk pályázatot 9000 
milliárdra március 31-ig, és 4500 milliárdra szerződünk év végéig. Ezt azt jelenti, hogy 
március 31-e és év vége között születnek meg a legnagyobb döntések, a legnagyobb 
beruházások legnagyobb döntései. Ebből mi következik? Az árra nagyon figyelni kell, 
még a verseny esetére is. Tehát elő fog állni olyan helyzetben, hogy minden rendben 
volt a közszerzéssel, semmi szabálytalanságot nem lehet találni, van öt pályázó, és mind 
az öt ajánlat több, mint a kiírásban szereplő összeg. Meg kell határozni a becsült 
összeget a közbeszerzésnél, hogy mennyibe fog kerülni ez a beruházás. Kiírja a magyar 
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állam az útépítést, a vasútépítést vagy bármi mást 100 milliárd forintra, és mind az öt 
ajánlat több mint 100 milliárd forint. Azt gondolom, hogy itt jó az óvatosság a 
közpénzek védelme érdekében és általában is nagyon fontos, hogy aki aláírja ezeket a 
papírokat, felelősséggel tegye, és el tudjon vele számolni ne csak a lelkiismerete 
szempontjából, hanem jogi szempontból is 5-10 év múlva is.  

Ezért aztán nagyon fontos, hogy az állam fölállított objektív szabályokat. 15 
százalékig az irányító hatóság vezetője, tehát a minisztérium dönt arról, hogy 
engedélyezi a szerződés megkötését vagy nem. Miért engedélyeztük ezt a 15 százalékot? 
Azért, mert vannak olyan beruházások, amit négy évvel ezelőtt vagy öt évvel ezelőtt 
terveztek meg, és megkérdőjelezhetetlenül az érem másik oldalát tekintve az árak 
közben felmentek. Tehát miközben én is érzem azt, hogy a piaci szereplők tolják fölfelé 
akár kartellgyanúval is az árakat - ezt érzékelem -, közben az érem másik oldala, hogy 
ha beszél az ember egy piaci szereplővel, ő azt mondja, hogy ő nem az árat tolja föl, csak 
amikor megtervezték, akkor a tervező négy évvel ezelőtti áron árazta be a beruházást, 
eltelt négy év, és az alapanyag, az építőipari alapanyag pedig megváltozott. Ez ugyanígy 
van egy 100 milliós beruházásnál, amit az önkormányzat terveztetett meg korábban, és 
három évvel később szereztetik be vagy versenyeztetik meg. Ez a probléma 
rendszeresen előfordul, de itt szerintem óvatosságra van szükség. 

A 15 százalékos eltérés onnan jött ki, hogy tavaly 1300 milliárd forint értékű 
reálemelést kellett jóváhagyni, és ennek az ügyszáma, a legtöbb ügy 15 százalék alatti 
volt, a legnagyobb érték viszont 15 százalékot meghaladó érték volt. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy nyilván vannak alacsonyabb tételek és nagyobb ügyszámban, amiket 
engedünk és 15-30 százalék között igazságügyi szakértőkre van szükség. Hogy ez 
hogyan fog működni, az egy másik kérdés, mert kevés árszakértő van Magyarországon, 
akinek igazságügyi szakértői papírja van, de majd meglátjuk; 30 százalék fölött pedig 
nem engedélyezünk eltérést ettől a kérdéstől. A kormányrendelet módosításáról annyit 
hoznék csak, hogy a 15 százalék és a 10 százalék között azért volt különbségtétel, mert 
áruk és szolgáltatások esetén a megkötött szerződés tartalma és ára 10 százalékkal 
módosulhat - ezt a közbeszerzési törvény mondja -, míg építési beruházás, magasépítés 
esetén 15 százalékkal. Ehhez akartunk hasonló szabályt alkalmazni, de a 
megkülönböztetésnek, rájöttünk közben, semmi oka és föltétele nincsen. Tehát én azt 
gondolom, hogy ez egy nagy jelentőségű rendelet, a beruházások tekintetében az állam 
érdekét képviseli és teljes egészében rendet tesz. 

Hogy a vállalkozók elégedettek vagy nem. Rendszeresen találkozom a 
Kereskedelmi és Iparkamara képviselőivel a fővárosban, és a megyéket is igyekszem 
végigjárni, és ott az a tapasztalatom, hogy a bürokrácia csökkent, de nem eleget, a 
pénzek irányával pedig nagyjából elégedettek, hogy mire akarjuk a pénzeket költeni.  

A másik megjegyzésem pedig, ami a forrásallokációt illeti, ha valakit, akkor ezt 
a kormányt vád nem érheti, mert kormányon belüli vitákat is vállalva vezettük be a 
földalapú támogatások degresszivitását, ami azt jelenti, hogy ma 1200 hektár fölött 
nulla földalapú támogatást kap az, akinek mezőgazdasági vállalkozása van. Ezért a 
legnagyobb földbérlők és mezőgazdasági vállalkozás tulajdonosok súlyos milliárdokat 
veszítettek, legyen szó akár Simicska-érdekeltségekről vagy Csányi-érdekeltségekről, 
Leisztinger-érdekeltségről, vagy bárkiről ebben az országban, aki 1200 hektárnál 
nagyobb területen gazdálkodik. Milliárdos tételeket veszítettek; volt, aki 4-5 milliárd 
forintnyi állami támogatástól esett el emiatt a szabály miatt. Tehát úgy gondolom, hogy 
elfogultsággal, részrehajlással bennünket illetni nem lehet.  

Szentgotthárd ügyében. Tudom, hogy a képviselő úr szívén viseli Szentgotthárd 
sorsát. Takács kolléga közben igyekezett tájékozódni.  

Az OLAF-jelentésre azt tudom mondani, hogy az OLAF-jelentés eljárási rendje 
a következő. Március 17-én várhatóan megkapjuk - ez az előrejelzésünk van - a 
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hivatalos lezáró magyar verziót. Ami eddig érkezett, az egy előzetes angol nyelvű verzió 
volt, és két hónapja van, hogy reagáljon a kormány, illetve reagáltassa a fővárost erre. 
A fővárosnak persze, miután mi megküldtük a jelentéstervezetet, amit az OLAF 
kiállított, természetesen volt lehetősége az érvei összeszedésére, ezt meg is tette. A 
főváros dönti el, hogy vitatja vagy elfogadja a megállapítást.  

Szerződéses viszony a finanszírozást illetően Magyarország és a brüsszeli 
Európai Bizottság között van, nekünk kell elszámolni egymással. Ez egy 400 milliárd 
forint fölötti beruházás volt, ahol az egészet leellenőrizte az OLAF, ezért tartott öt évig 
maga az OLAF-ellenőrzés. Az ellenőrzés végmegállapítása nagyjából abban 
összegezhető, hogy 166 milliárdnyi számlánál lát hibát, szabálytalanságot. Ötféle 
bűncselekmény felmerülését írja le, aminek a gyanúja megáll, de ő nem állapít meg 
bűncselekményt, és tulajdonképpen azt mondja, hogy azonnal a jelentés lezárása után, 
mindenféle jogerős bírói döntés nélkül, 59 milliárdot visszakér. És az 59 milliárdot a 
magyar költségvetésből vissza kell fizetni az Európai Bizottság számára. Teljesen 
mindegy, hogy utána lesz elkövető, lesz bűnös, lesz bármi, 59 milliárdot. Azt mondja 
az Európai Bizottság, nagyon szép, hogy majd Magyarországon egyszer az ügyészség, 
meg a bíróság eldönti a dolgot, de az 59 milliárd már most visszajár.  

Akkor áll elő ez az állapot, ha két hónap után Magyarország a jelentés tartalmát 
nem vitatja. Ha vitatja, akkor gyors európai eljárásra számíthatunk, amire ritkán van 
példa, hogy bárki megnyeri, fogalmazzunk így. Tehát lehet vitatni az eljárást és lehet 
alkudozni az Európai Bizottsággal, hogy ez a korrekció ne 59 milliárd legyen, hanem 
52, meg 57, meg 50, de én olyat még, hogy valaki ilyen vitát megnyert volna az Európai 
Bizottsággal és nullán megúszta volna, még nem láttam. Mi sem követjük ezt a 
gyakorlatot. Általában megegyezéssel, a hibát el nem ismerő megegyezéssel zajlik az 
Európai Bizottság és Magyarország vitája. Tehát ez az OLAF-jelentés kimenetele. 
Utána a magyar kormánynak el kell számolnia a fővárossal. Miután Magyarország 
elszámolt Brüsszellel, van egy elszámolási vita a főváros és a kormány között, ahol 
nyilván a kormánynak segítenie kell, hogy a főváros ezt pénzügyileg rendezni tudja, de 
a fővárosnak meg keletkezik egy kártérítési lehetősége a kivitelező felé, amikor ez a 
szankció beállt. Ez a menetrend, ez az eljárási rend.  

Juncker, illetve Róma ügye. A miniszterelnök úr a brexit után azt mondta a 
magyar kormányt képviselve, hogy hibát hibával nem lehet jóvátenni, tehát legkevésbé 
sem az volna a helyes, ha Juncker elnök úr fejét követelné bármelyik tagállam is a brexit 
döntését követően. Én azt gondolom, most mindannyian az egységben vagyunk 
érdekeltek. Csak szeretnénk, ha azok a meglátások, álláspontok is kapnának 
megszólalási lehetőséget, amiket Magyarország és a V4 képvisel.  

Én nem vagyok külpolitikus, de amit látok és amit olvasok a különböző 
anyagokban és ahogy figyelem az eseményeket, itt nyilvánvaló, részben reagálandó az 
angolszász álláspontra, beleértve Amerikát is, egy német-francia együttműködés 
körvonalazódik, egy korábbinál erősebb német-francia együttműködés 
körvonalazódik. Ezt a jelenlegi német kancellár, mint elvi európai újjáépítési doktrínát, 
meg is hirdette. Ebből nyilvánvaló, hogy le kell vonni majd a tanulságokat, de egy 
szorosabb német-francia együttműködés bázisán akarják az európai új közös nevezőt 
megalkotni vagy megfogalmazni, inkább ezt mondanám. 

Én nem vagyok pesszimista, csak ahogy Isépy Tamás mondta, jól tájékozott 
optimista (Derültség.), tehát a brexithez semmiféleképpen nem fűznék közvetlen 
nemzetgazdasági magyar előnyöket. Amit én mondtam, az azt jelenti, hogy mi jelenleg 
elég sokat exportálunk Nagy-Britanniába, és ha Nagy-Britannia kilép az EU-ból, akkor 
a legnagyobb EU-n kívüli kereskedelmi partnerünk lesz. Tehát azon országok közé 
tartozik, amelyik a legtöbb exportban részesül Magyarországról kifelé, oda. De még 
egyszer mondom, szerintem veszteség Európa számára, az ügy számára, a nagy állam 
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és a nagy ügy szempontjából ez egy komoly ütés, komoly veszteség, és a különböző 
csoportok közötti egyensúly pedig ilyen értelemben felborul.  

Mondok egy másik egyensúlyi metszetet. Nagy-Britannia nagyon jó 
szövetségese volt Németországnak a szigorú költségvetési politikában, abban, hogy a 
költségvetési hiány 3 százalék alatt legyen, csökkenjen az államadósság és az euró pedig 
egy stabil fizetőeszköz legyen. Nem vagyok abban 100 százalékban biztos, hogy 
Franciaország, Portugália, Olaszország ugyanilyen stabil partnere lesz 
Németországnak ebben a nagyon sztrikt költségvetési politikában.  

Tehát Németország is elveszített egy nagyon jó költségvetési szövetségest, aki a 
pénzügyi stabilitást fontosabbnak tartotta nagyon sok más kérdésnél. Németország 
szempontjából és a német költségvetési gondolkodás szempontjából Közép-Európa 
jelent jó szövetséget vagy jó szövetségest, hiszen Közép-Európának ma nincsenek 
költségvetési problémái. A cseh deficit rendben van, a szlovák deficit rendben van, a 
lengyel deficit rendben van, a magyar deficit rendben van. Ide nem kell pénzt 
bepumpálni és nem kell ezeket az országokat a hitelezés szempontjából 
lélegeztetőgépen életben tartani. Tehát a politikai veszteség nem alábecsülendő 
szerintem, és én a gazdasági lehetőséget Magyarország szempontjából egyelőre nem 
látok, hogy milyen óriási gazdasági lehetőség nyílna meg. Attól óvnék, hogy hagyjuk 
magunkat megosztani Európában a tárgyalások alatt.  

Az árhatósági szabályozás természetesen az önkormányzatokra is vonatkozik, 
tehát ha Brüsszel átviszi az akaratát, akkor minden hatósági árszabást, mert amikor az 
önkormányzat képviselő-testülete árat állapít meg, akkor hatóságként jár el, állít 
szembe piaci árszabással. Most az egy másik probléma, hogy még az is a problémájuk, 
hogy a magyar hatóság független vagy nem független a kormánytól. Ez egy részletvita. 
Közben a mi vitáink Brüsszellel már három év tartanak. Közben tavaly decemberben 
megjelent egy új energetikai agenda, ami egészen máshová helyezi már az 
energiapolitikában a hangsúlyokat. Ez azt jelenti praktikusan, hogy szűkül a mozgástér 
és szűkül a lehetőség. Vannak még tagországok, amelyek ezt a politikát képviselik, de 
nagyon kíváncsian várom ezt a vitát magam is, mert itt nagy támadás lesz több vonalon 
is az én megítélésem és véleményem szerint. 

A CETA ügyében pedig összességében azt a vonalat követtük, hogy Németország 
álláspontját figyeltük. Szabolcs mindjárt el fogja mondani részletesen, de a német 
tárgyalási pozícióra csatlakoztunk föl. Nekünk sokat segített, hogy Németország, ha jól 
emlékszem, az alkotmánybíróságot is igénybe véve fogalmazta meg az álláspontját, és 
bizonyos kérdésekben különvéleményt és eltérő álláspontot tett le az asztalra. 

Kollegáim is válaszolnak még a kérdéseikre. Parancsoljon! 
 
VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. Én 

Bana képviselő úr egyik felvetésére szeretnék reagálni, ami a pályázati felhívásokat 
érintette. 2013 óta, amióta a Miniszterelnökség felügyeli az uniós pénzeket, azt 
gondolom, teljes mértékben megváltozott a pályázati felhívások előkészítése. Jelenleg 
úgy zajlik ez a folyamat, hogy az irányító hatóság és a szakpolitikai felelős, aki gyakran 
elválik egymástól, illetve majdhogynem minden esetben, akár még más 
minisztériumban is foglal helyet a szakpolitikai felelős, aki az adott tématerületért felel 
a kormányzaton belül, összeülnek, kitalálnak egy pályázati felhívást. Az utána bekerül 
egy úgynevezett pályázati felhívást előkészítő munkacsoportba, majd ezt követően 
monitoringbizottság tárgyalja meg, ahol az Európai Bizottság képviselői is jelen 
vannak, illetve gyakorlatilag mindenki, akit az adott tématerület érinthet az országban, 
legyen az a Kereskedelmi és Iparkamara, önkormányzati érdekképviseletek, civil 
szervezetek vagy egyházak.  
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Ezzel párhuzamosan fut egy úgynevezett társadalmasítás, amit a 
palyazat.gov.hu honlapon végzünk, az összes megjelenő pályázati felhívást ott 
közzétesszük, tehát gyakorlatilag bárki, az átlagember is úgymond hozzászólhat a 
pályázati felhívásokhoz. Ezt követően van egy minőségbiztosítási szakasz, ami a 
Miniszterelnökségen zajlik, ahol öt szervezeti egység a lehető legszigorúbban nézi át 
ezeket a felhívásokat pontosan azért, hogy elkerüljük az olyan helyzeteket, amelyek 
2007-2013-ban sajnálatos módon előálltak vagy adódtak.  

Ha megjelenik egy pályázati felhívás, tehát zöld utat kapott arra, hogy 
megjelenhet, akkor minimálisan egy hónap áll rendelkezésre, hogy megismerje a 
potenciális kedvezményezett ezt a pályázatot. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt 
van úgy, hogy több mint fél évig vagy akár egy évig is elhúzódik egy pályázati felhívás 
előkészítése pont amiatt, hogy az összes olyan dolgot, ami értelmetlen, túlbonyolítja 
vagy igazából szakmailag nem tartjuk fontosnak, azokat a részeket kivesszük belőle, és 
csak azok maradnak meg valóban, amelyek, mondjuk, az Európai Bizottság elvárásai 
miatt kell hogy szerepeljenek ezekben a felhívásokban.  

Hollik képviselő úrnak szeretnék a régióbesorolás kapcsán válaszolni. Azt 
képviselő úr is tudja, hiszen részt is vett ebben a munkában és nyomon is követte, hogy 
Pest megye önálló régióvá alakulhat, majd 2020 után lesz igazából ennek relevanciája, 
addig is a kormány felismerte azt, hogy Pest megye jár a legrosszabbul azzal, hogy a 
NUTS 2-es régióbesorolásba tartozik. 80 milliárd forint hazai költségvetési 
kompenzációt biztosít a kormány a Pest megyei településeknek és vállalkozásoknak. 

Sajnálatos módon a régióbesoroláson - amiből adódnak ezek a hátrányok vagy 
igazságtalanságok egyes régiók szerint - nem tudunk változtatni 2020-ig. Volt egy, ha 
jól emlékszem, lengyel kezdeményezés, amit az én kollegáim is megtárgyaltak, illetve 
megvizsgáltak, és az Európai Bizottsággal le is tárgyaltak, de ott is az a válasz született 
a Bizottság részéről, hogy 2020-ig, az új tervezési ciklusig nem tudunk ezen a 
régióbesoroláson változtatni.  

Köszönöm szépen. Azt hiszem, ennyit szerettem volna. 
 
TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen én is a lehetőséget. Röviden válaszolnék azokra a kérdésekre, amikre még nem 
tettük meg. Egyrészt a szentgotthárdi Opel-üzem sorsa: természetesen a kormány 
számára ez egy kiemelt kérdés, hogy mi lesz az Opellal Szentgotthárdon meg általában 
Európában. Az a hír, amire a képviselő úr is utalt, körülbelül két héttel ezelőtt jelent 
meg egy mértékadó gazdasági napilapban, a Bloombergben, és azt állítja, hogy 
egyébként a Citroënt és a Peugeot-t tulajdonló PSA-csoport a General Motorstól 
megvásárolná az Opelt, illetve a Vauxhall márkát. Ez egy olyan hír, amit egyelőre, 
ahogy szokták mondani, se nem cáfoltak, se nem erősítettek meg, mindenesetre 
Németország gazdasági minisztere rendkívül vehemensen reagált, azt mondta, hogy az 
elfogadhatatlan, hogy a General Motors úgy tárgyal az Opel eladásáról, hogy előtte nem 
egyeztetett sem a szakszervezetekkel, sem a hesseni tartomány vezetőivel, ahol az Opel 
központja van.  

Tehát alapvetően ez egy német vita jelenleg, de nyilvánvalóan mi ezt 
figyelemmel kísérjük, és az illetékes diplomatáink, illetve a gazdasági kormányzat 
képviselői kellő időben fel fogják venni a kapcsolatot mind a szentgotthárdi üzem 
vezetőivel, mind pedig a GM németországi vezetőivel, de egyelőre mindenki még az 
ámulat állapotában van. Meglátjuk, hogy az elkövetkező hetekben ez a történet hova 
fog fejlődni. 

Ami a CETA-ügyet illeti: ahogy miniszter úr is mondta, mi igyekeztünk a nagy 
európai tagállamok álláspontját is nyilván figyelemmel kísérni, miközben 
természetesen mi egy önálló magyar érdekviszonyban tudunk mindenféle ügyet 
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vizsgálni. Azt látni kell, hogy Magyarország egyike annak az öt európai uniós 
országnak, amely nem rendelkezik tengeri kijárattal, viszont egy nagyon nyitott 
gazdasága van. Tehát generálisan azt el lehet mondani, hogy Magyarország érdekelt a 
szabadkereskedelmi megállapodások megkötésében, hiszen egy exportorientált ország 
vagyunk, a GDP növekedéséhez jelentős mértékben hozzájárul az 
exporttevékenységünk, tehát mi a Kanada, illetve az Európai Unió közötti átfogó 
megállapodást is ilyen szemléletben tárgyaltuk, illetve követtük figyelemmel.  

Azt is természetesen kiemelt kérdésnek tekintettük, hogy a magyarországi 
fogyasztóvédelmi szabályok, élelmiszerbiztonsági szabályok vagy növényegészségügyi 
szabályok az európai uniós átlagnál magasabbak, tehát mi olyan megállapodást nem 
tudunk aláírni, amely ezeken a területeken lerontaná a magyar szabályozást. Ezzel 
együtt mi úgy gondoljuk, hogy a CETA kapcsán is lehetősége van a magyar gazdaság 
szereplőinek, hogy a termékeiket egy komolyabb piacon is el tudják adni. Én azt 
gondolom egyébként, hogy az Európai Unió versenyképességét globális térben akkor 
lehet majd igazából visszaszerezni, ha az amerikaiakhoz meg a britekhez hasonlóan a 
szabad kereskedelem iránt nyitott pozíciót fog elfoglalni, miközben természetesen védi 
ezeket a szabályokat, amiket én már említettem.  

Migrációügyben, azt hiszem, még nem válaszoltunk arra a kérdésre, hogy a 
magyar álláspontot mennyire sikerült elfogadtatni az európai döntéshozatali 
fórumokon. Azt gondolom, hogy a migrációs jelenségnek, ahogy mondtam a 
bevezetőben is, még csak az elején járunk, van egy evolúciója, és szinte hétről hétre, 
hónapról hónapra változik az, hogy ki hogyan tekint rá. Elég fellapozni a 2015-ös 
újságokat, vagy megnézni a 2015-ben hozott döntéseket, és azt, hogy a magyar 
kormány mit képviselt 2015-ben, illetve mit képvisel most. Azt hiszem, azt 
elmondhatjuk, hogy a magyar álláspont egy jottányit sem változott az elmúlt két és fél 
évben, tehát mi egy rendkívül konzekvens, elvi alapú megközelítést követtünk, tehát 
stabil alapokon áll a magyar migrációs politika. Arra valószínűleg kevés esély lesz, hogy 
az Európai Bizottság elismeri majd azt, hogy Magyarországnak a kezdetektől fogva 
igaza volt, de ilyen babérokra nem is törekszünk, a tények egyébként magukért 
beszélnek.  

Ma már azt el lehet mondani, hogy az Európai Unióban a felelős, mértékadó, 
mérsékelt politikusok nagyon nagy többsége ugyanarra helyezi a hangsúlyt, mint mi, 
tehát mindenekelőtt a migrációs jelenséggel úgy fogunk tudni megküzdeni, meg majd 
az utódaink úgy fognak tudni megküzdeni, ha létrehozunk egy olyan életképes és 
fenntartható mechanizmust, amely képes lesz arra, hogy Európa határain kívül már az 
ellenőrzése alá vegye a migrációs folyamatokat. Ugyanezt teszi egyéként az a másik két 
nagy erőközpont a világban, ahova a migránsok általában migrálnak, Ausztráliáról, 
illetve Észak-Amerikáról beszélek. Európa abban a helyzetben volt és még most is ott 
van, hogy miközben gazdag, azzal egyidejűleg rendkívül védtelen, és ez a lehető 
legrosszabb kombináció, mert ezt nyilvánvalóan ki fogják használni.  

Tehát mindenki látja, hogy meg kell teremteni azokat az intézményeket meg 
azokat a mechanizmusokat, hogy az Európai Unió térségén kívül tudjuk egyértelműen 
és hitelt érdemlően eldönteni, hogy ki minősül gazdasági migránsnak, ki egy olyan 
menekült, akit a genfi konvenciók alapján menekültnek lehet definiálni. Tehát ez a 
folyamat zajlik. Legutóbb február elején az állam- és kormányfők abban állapodtak 
meg, hogy Líbiával kötnek egy olyan megállapodást, amelyet megkötöttek már 
Törökországgal, és ma már a schengeni külső határoknak a védelme, akár fizikai 
védelme kerítésekkel nem egy kritika alá vont döntés, hanem egy mindenkitől elvárt 
intézkedés. Tehát ez is mutatja, hogy a magyar kormány jól döntött akkor, amikor - 
egyébként betartva a schengeni szabályokat és ezeket a kötelezettségeket - kerítést 
épített.  
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Ahogy mondtam, fel kell készülni egy folyamatos nyomásra. Tehát itt tartunk 
most. Ez egy folyamatosan változó helyzet, de azt gondolom, hogy ma már biztosan 
nem kritizálják Magyarországot úgy, mint tették ezt, mondjuk, két évvel ezelőtt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több kérdés nincs, szeretném ismételten 

megköszönni a miniszter úrnak, az államtitkár asszonynak és az államtitkár uraknak 
az éves beszámolót. Ez év végén majd ismételten találkozunk. Úgy hiszem, lesz miről 
beszámolni a 2016-os, illetve a 2017-es esztendő kapcsán. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő 
ülésünkre 2017. március 6-án, tehát jövő héten hétfőn 10 órakor kerül sor a főemelet 
66. számú teremben. Három tervezett napirendi pontunk van. Az első: az energiaunió 
megvalósításának aktuális kérdéseiről Aradszki Andrást hallgatjuk meg. Másodszor: a 
2014. évi XXIX., úgynevezett OLAF-törvény módosításáról az MSZP-s képviselők 
nyújtottak be módosító javaslatot. Döntést fogunk hozni a tárgysorozatba vételről. 
Végül az Európai Bizottság 2017. évi munkaprogramját fogjuk megvitatni.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 41 perc) 
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