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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés munkatársait, 
meghívott vendégeinket és a napirendi pont előadóit, dr. Székely István Pál urat az 
Európai Bizottság részéről és Balogh László helyettes államtitkár urat a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján az eseti képviseleti megbízással bizottságunk határozatképes. 

A mai napra képviselőtársaim megkapták a tervezett napirendi pontokat. Két 
napirendi pont megtárgyalását terjesztettem elő: 1. tájékoztató Magyarország 2017. évi 
nemzeti reformprogramjára és konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokról. Két előterjesztőnk van, mint az elmúlt alkalommal, Székely István és 
Balogh László. A 2. napirendi pont - reméljük, hogy ez sokkal rövidebb lesz -: egyebek. 

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

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy a mai ülésünk elején külön kiemeljem, 
hogy ebben a parlamenti ciklusban ez a 100. jubileumi bizottsági ülésünk, az uniós 
ügyek tehát bőven adnak munkát bizottságunknak. Köszönöm képviselőtársaim aktív 
közreműködését a bizottsági üléseken, akár a kormánypártok, akár az ellenzék 
részéről. 

Szeretném jelezni továbbá, hogy a mai ülésünk a plenáris ülés kezdetéig, azaz 10 
óráig tarthat, tehát igyekeznünk kell lényegre törően fogalmazni, ez vonatkozik 
nemcsak a képviselőkre, hanem az előadókra is. 

Tájékoztató Magyarország 2017. évi nemzeti reformprogramjára és 
konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus ajánlásokról 

Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához, amely - ahogy 
említettem - tájékoztató Magyarország 2017. évi nemzeti reformprogramjára és 
konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus ajánlásokról. Két előterjesztőnk 
van, Székely István Pál és Balogh László. 

Tisztelt Bizottság! Az Európai ügyek bizottsága folyamatosan nyomon követi az 
európai szemeszter állomásait. A mai ülésünk aktualitását az Európai Bizottság által 
május 22-én közzétett országspecifikus ajánlások képezik. Még egyszer köszönöm, 
hogy előterjesztőink együtt tudtak most is megjelenni bizottságunk előtt. Úgy hiszem, 
hogy ez is jelzi a dialógusnak, a párbeszédnek a fontosságát. 

Elsőként igazgató úrnak adom meg a szót, utána pedig államtitkár urat kérem, 
tartsa meg expozéját, mint említettem, röviden, tömören összefoglalva, utána 
lehetőséget adok a kérdések, a vélemények elmondására, utána pedig az 
előterjesztőknek visszaadom a szót. Tessék parancsolni, igazgató úr! 

Dr. Székely István Pál tájékoztatója 

DR. SZÉKELY ISTVÁN PÁL igazgató (Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatósága): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a 
lehetőséget, hogy találkozhatok önökkel és erről a kérdésről beszélhetünk. Nekünk 
nagyon fontos, hogy tudjuk és értsük a reakciókat ezekre az országspecifikus 
ajánlásokra. Rövid leszek, nemcsak azért, mert kevés időnk van, hanem azért is, mert 
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úgy tűnik, hogy egyetértés van a magyar kormányzattal és adminisztrációval e 
tekintetben. Tehát csak néhány apróbb dolgot szeretnék kiemelni, ami segít abban, 
hogy talán jobban tudjunk beszélni arról, hogy milyen összefüggésben jönnek ezek az 
országspecifikus ajánlások. 

Három nagy körben vannak ezek az ajánlások megtéve. Az első ajánlás 
lényegében azt mondja, hogy a stabilitási és növekedési paktum prevenciós részének a 
szabályait tartsuk be. Ez egyébként is egy létező követelmény, tehát ilyen értelemben 
csak elmondja, ami van. Viszont van egy nagyon fontos mondat ott, ami azt hiszem, 
hogy először van leírva így: ezt úgy kell megtenni, hogy egyszerre vegyük figyelembe, 
hogy a gazdaság a recesszióból való kilábalásban mit igényel, és a fiskális 
fenntarthatóság mit igényel. Tehát egy egyensúly van most már expressis verbis 
kimondva itt, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos előrelépés és egy 
kiegyensúlyozott, jó gazdaságpolitika kialakítását teszi lehetővé. 

A második ajánlás - az egy kicsit összefoglaló ajánlás - lényegében minden olyan 
strukturális reformra vonatkozik, ami nem kifejezetten a munkaerőpiarcra, illetve 
szociális ellátásra vonatkozik, és én azt gondolom, hogy ezekben olyan értelemben új, 
meglepetést jelentő ajánlás nincs, ami korábban nem volt ott. Megint fölhívnám a 
figyelmet néhány szóra. Az egyik azt mondja, hogy tovább menjünk ezen az úton, 
végrehajtsuk azt, amit a magyar kormány már elhatározott. Tehát ilyen értelemben 
megint, azt hiszem, már a szöveg is mutatja, hogy a két fél között ilyen értelemben van 
egy együttgondolkodás, illetve az ajánlások az ország saját céljainak a további 
erősítését szolgálják, és én azt hiszem, hogy ez az európai szemeszter szemléletének 
egy fontos része. 

A harmadik a munkaerőpiacra és a szociális ellátásra vonatkozik. Megint nem 
mennék bele a részletekbe, hiszen ezek már korábban is léteztek és olyan problémák, 
amikkel már korábban is foglalkoztunk.  

Egy valamit emelnék itt ki, és azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy a magyar 
kormánynak az a célja, hogy minél többen munkával, munkavégzésen keresztül 
teremtsék meg az életük alapját. Ez nagyon fontos, és ebben teljes az egyetértés, 
ugyanis az Európai Bizottságnak és az európai döntéshozó szerveknek is a célja a 
munkateremtés, a növekedés, a beruházás. Tehát én megint azt látom, hogy teljesen 
ugyanoda mutat a két dolog.  

Amit itt szeretnék kiemelni, és azt hiszem, ebben mindnyájan egyetértünk, hogy 
egy kis, nyitott országnak, olyannak mint Magyarország, egyetlen egy esélye van a 
világban: az országban meglévő tehetség. Ez annyi, amennyi. Ki tudja, ezt mi határozza 
meg. Erre a tehetségre, bármilyen módon is nyilvánul meg ez a tehetség, és nemcsak a 
kiugró tehetségre kell gondolni, hanem minden tehetségre az élet minden területén, 
nagyon kell vigyázni, és nem szabad elveszni hagyni sehol, semmilyen körülmények 
között. Azt hiszem, hogy ebben megint egyetértünk. Most nem mennék bele 
részletekbe, nem akarok olyan dolgokra kitérni, amik bármilyen szempontból 
vitathatók, mert nem az a lényeg ebben a tekintetben, hanem az a lényeg; hogy senki 
ne vesszen el. Azt hiszem, ebben megint teljes az egyetértés egymás között, és azt 
hiszem, ez erre mutat.  

Én már nagyon sokszor említettem itt, hogy ha van olyan terület, ahol esetleg 
másképp gondolják önök vagy más ország - kilenc országom „van”, nemcsak itt van 
ilyen -, az nagyon jó, csak ilyen értelemben eredmény, megoldás legyen. Ez megint 
mutatja az európai szemeszter lelkületét, hogy vannak lehetőségek másképp, csak 
legyen eredmény. 

Még valamit szeretnék megemlíteni, és akkor ezzel be is fejezném a bevezető 
részemet. Miután én úgy érzem, hogy elég széles körben egyetértünk a dolgokban, én 
azt hiszem, a legfontosabb most mindkét oldalon a végrehajtás lenne. Én azt 
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gondolom, hogy ezek a célok az önök céljai is - ebben mind a ketten maximális 
segítséget tudunk nyújtani, és szeretnénk is -, hogy minél jobb legyen a végrehajtás.  

Én személy szerint, ha úgy tetszik, Magyarország tekintetében üzleti célként azt 
tűztem ki magamnak, hogy Magyarország a legjobban végrehajtók közé kerüljön ebben 
az évben, azért, mert egyetértés van. Ebben az esetben, azt hiszem, nagyon jó, hogy 
végrehajtjuk, mert mindkét oldal ezt szeretné. Én azt gondolom, ha valakinek van egy 
célja, van egy elképzelése, az a legjobb, hogy azt minél jobban végrehajtsa, mert úgy 
haladunk előre. És ha Magyarország előrehalad és jobb eredményeket ér el, az nekünk 
is jó, már úgy értem, hogyha úgy tetszik, én most itt Európát képviselem. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, igazgató úr. Most átadom a szót Balogh László 

helyettes államtitkár úrnak a kormány részéről. Tessék parancsolni! 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Igazgató Úr! Azt kell mondjam, hogy az 
európai szemeszter valóban eljutott abba a fázisába magyar szempontból is, amikor 
arról beszélhetünk, hogy „business as usual”, tényleg egy kollegális szakmai 
együttműködés látszik kialakulni. Hosszú, hosszú évek együttmunkálkodása után 
szerintem az a modus operandi és modus vivendi, amellyel közelíteni tudjuk a célokat 
és a gazdaságpolitikában ezeket hasznosítani tudjuk, ez a közeledés jó úton halad. 
Most fordult elő először az európai szemeszter léte óta, hogy ahhoz a három 
országspecifikus ajánláshoz, amit a Bizottság megfogalmazott, nem kellett észrevételt 
tennünk, tehát abban a formájában, ahogy a Bizottság ezt előterjesztette, ez számunkra 
elfogadható. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden apró részletében teljes az 
egyetértés, de maguk az ajánlások teljes mértékben elfogadhatóak. A szemeszter 
kezdete óta ilyen még nem volt. Néhány észrevételt természetesen tettünk a 
preambuláris részhez, de erről majd később szeretnék beszélni.  

Magukról az ajánlásokról. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Magyarország azon 
országok közé tartozott, amelyik ezúttal három darab ajánlást kapott. Voltak országok, 
amelyek ötöt, néhány ország négyet; tizenkét ország kapott még egyébként három 
ajánlást Magyarországon kívül. Tehát mi megint abba a, megint azt mondom, 
„business as usual” körbe tartoztunk, hogy a tagállamok többségének esetében három 
ajánlás jelenti azt a megfogalmazott irányt, amelyben, a Bizottság úgy gondolta, hogy 
az országoknak haladniuk kell.  

Ahogy ez elhangzott az igazgató úr szájából, ebből az egyik a fiskális ajánlás volt. 
Én is alá szeretném húzni azt a gondolatot, mert valóban új gondolat és a kormány 
számára egyáltalán nem idegen, hogy egyszerre legyen a fiskális politika 
növekedésbarát és egyszerre legyen fenntartható ez a költségvetés. Évek óta működik 
ez a törekvés, és azt gondoljuk, hogy ha ez évek óta bizonyított és erre törekedett, 
akkor az elkövetkező években is marad ez a cél, és ezzel a céllal dolgozunk és élünk 
együtt. E tekintetben tehát azt gondolom, hogy maximális az egyetértés.  

A másik két ajánlás közül csak kiemelném az adózásra vonatkozót, ahol arról 
szól az egyik részajánlás, ha tetszik, hogy az adóéket tovább kell csökkenteni, vagy ha 
tetszik, ezt a folyamatot folytatni kell, le kell zárni. A 6 éves bérmegállapodás kapcsán, 
ahol a társadalombiztosítási járulékok csökkentésével és egyéb terhek csökkentésével 
együtt - és ez 6 évre előre van programozva -, ez az adóékcsökkenés viszonylag azt a 
helyzetet tudja majd eredményezni, hogy 6 év múlva, tehát ha a program kifutásában a 
menetrend szerint tudunk haladni, akkor nagyjában-egészében az európai 
középmezőnybe tudunk a tax wedge, tehát az adóék tekintetében kerülni. Ez 48 
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százalékos magasságban van ma. Ha ez a program végigfut, 40 százalék körül fog 
alakulni. Az OECD-átlag 36, tehát még mindig van tér a fejlődésre, de azt gondolom, 
ahhoz képest, hogy Magyarország éveken keresztül, tulajdonképpen mostanáig, az első 
három-négy ország között szokott szerepelni az adóék tekintetében, és ez nem egy 
önkényes kérdés, ehhez gazdasági teljesítmény kell, de a gazdaság teljesítménye ma 
megengedi és a várható, tervezett teljesítmény meg fogja engedni, hogy legalább a 
középmezőnyig eljussunk, és nyilván az elkövetkező időben ezt majd tovább lehet 
gondolni. Azt gondolom, ez egy óriási előrelépés, ez be van programozva, és e 
tekintetben is egyetértés van a Bizottsággal. 

A közmunkaprogramról is szó van, és a közmunkaprogrammal kapcsolatban azt 
az ajánlást kaptuk, hogy koncentrálódjék, fókuszálódjék a munkaerőpiactól, ha lehet, 
legtávolabb eső személyekre. Ha megnézzük azt a térképet Magyarországon, hogy a 
közmunkaprogramban, mondjuk, Győr-Moson-Sopron vagy Vas megyében hányan 
vesznek részt - nagyjából megyénként kétezren -, és mondjuk, Borsod-Abaúj-
Zemplénben hányan vesznek részt - ez olyan húszezres nagyságrend -, akkor látjuk, 
hogy ez a fajta elmozdulás tulajdonképpen de facto elindult, és az a márciusi 
kormányzati döntés, amely 40 milliárd forintot csoportosít át ebből a keretből, a 
közmunkaprogramra szánt keretből kifejezetten aktív munkaerőpiaci politikák 
támogatására kifejezetten azért, hogy a programban lévők elsődleges munkaerőpiacra 
való segítését gyorsítsa, segítse átképzésekkel, képzésekkel, fölkészítésekkel, azt 
gondolom, már önmagában a márciusi kormányprogram is kicsit ennek az ajánlásnak 
a megelőlegezése, ebbe az irányba mutat. S azt gondolom, hogy az a fölismerés, és 
nemcsak a fölismerés, hanem a végrehajtás is megkezdődött, hogy ezt a 200 ezres 
közmunkaprogram-létszámot 2020-ra 150 ezerre mérsékeljük, és minél több embert 
lehessen átengedni, átsegíteni az egyébként itt-ott munkaerőhiánnyal küszködő 
elsődleges munkaerőpiacra.  

Tehát azt szeretném mondani, hogy ez a fajta munkakapcsolat, ami körülbelül 
például ebben a három nagyon érzékeny kérdésben, azt gondolom, nagyon közel álló 
gondolatokat fogalmaz meg, azt mutatja, hogy a Bizottság és a kormány képviselői 
között, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakértői között nagyon nagy javulást, 
kifejezett munkakapcsolatot tudott eredményezni.  

Áramvonalasítottak az ajánlások, amit mi éveken keresztül, hogy úgy mondjam, 
reklamáltunk, lassan megvalósul, tehát nem részletkérdésekben foglal állást a 
Bizottság, nem a kivitelezés mikéntjét mondja meg, hanem az irányokat. Erről azt 
tudom mondani, hogy ez egy jó irány, sokkal intenzívebb a párbeszéd, a dialógus, azt 
kell mondjam egyébként, hogy a Bizottság, igazgató úr és a kollegái részéről az a fajta 
nyitottság, amellyel a magyar érveket, érvrendszert hallgatják, azt gondolom, ez már az 
országjelentés minőségén is meglátszott, sokkal kiegyensúlyozottabb volt, és most az 
ajánlások tekintetében is a korábbiaknál lényegesen kiegyensúlyozottabb anyagot 
sikerült kapni, és ezeknek örülünk. 

Még egy dolognak örülünk, amely mondjuk, a kezdet kezdetén nem volt ennyire 
jellemző, ma kifejezetten elismerést igényel, és ezt muszáj aláhúznom, hogy a Bizottság 
anyagai, az országjelentés és most az ajánlás is úgy fogalmaz, hogy mi történt, mit 
sikerült elérni, ezeket az eredményeket vagy részeredményeket elismeri, és ezen 
részeredmények elismerésével, ennek tudatában tesz ajánlásokat a következő 
lépésekre. Én azt gondolom, ez is nagyon fontos, minden politikának, minden 
gazdaságpolitikának fontos eleme ez, nyilvánvalóan nem egyik évről a másikra, hanem 
hosszabb kifutása van a gazdaságpolitikáknak, hosszabb íve van, sokszor az 
eredmények nemhogy egy év alatt, hanem több év alatt is nehezen láthatóak, de mégis 
az irány jó. Tehát azt gondolom, hogy ahol viszont láthatók az eredmények, az a fajta 
visszacsatolás, hogy elismerésre kerüljenek az eredmények, és erre épüljenek a további 
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irányok, számunka nagyon fontos. De nem csak számunkra, jegyzem meg, hanem az 
Európai Gazdaságpolitikai Bizottságban, ahová én rendszeresen járok, és ahol az 
európai szemeszter zajlik, más országok is ezt mondják, hogy számunkra is nagyon 
fontos, hogy igazolódjék vissza, hogy amit megtettek, az jó, az rendben van, és ez 
alapján tudnak továbbmenni.  

Általában egyébként, ha már az Európai Unió többi tagállamáról beszélünk, azt 
is megjegyzem, hogy ebben a bizonyos bizottságban a tagállamok túlnyomó többsége 
ezt a fajta pozitív visszaigazolást a Bizottság munkastílusának, ha tetszik, a munka 
színvonalának javítása irányába megtette. Ez nem azt jelenti, hogy nem hangzottak el 
kritikák, további jobbító szándékú javaslatok, de azt, hogy ez a folyamat pozitív 
irányba mozdult el, a tagállamok többsége megtette. 

Amiről még szólni szeretnék, talán két dolog, és a dolog így áll össze. Hogy azért 
ne legyen a kép mindig teljesen rózsaszín, elmondanék két olyan területet, ahol vitáink 
is voltak. Ez nem von le semmit az előzőekben elmondottakból, talán a kép hitelét 
javítja. Az egyik ilyen terület az volt, és ez nyilván összefügghet azzal, hogy igazgató úr 
a Gazdaságpolitikai Igazgatóság területén és helyén felelős az országjelentés egészének 
az összeállításáért, de számos igazgatóság részanyagából dolgozik, tehát bizonyos 
szakmai területeket azok a szakmailag felelős igazgatóságok szállítanak, amelyek a 
témáért adott esetben felelősek. 

Idekapcsolódik az a dolog, hogy kaptunk egy kritikai mondatot például a 
taxifuvarozás szempontjából, amely azt a kritikát fogalmazta meg velünk szemben, 
hogy korlátozóbb lett a magyar szabályozás a kiskereskedelem területén, különösen a 
személyi fuvarozás tekintetében. Itt a vitában próbáltuk érzékeltetni, hogy szigorításról 
nincs szó, az Uber-jelenségről van egyszerűen szó, amely tekintetében nemcsak 
Magyarországon, hanem számos más országban komoly szabályozási és versenyjogi 
kérdések merülnek föl, hogy ez milyen tekintetben tekinthető személyi fuvarozási 
tevékenységnek, milyen tekintetben egy olyan digitális platformnak, amely 
versenyjogot sértő módon megy szembe az egyébként engedélyezett, jogszerűen eljáró 
fuvarozóval. A fuvarozókkal mi úgy ítéltük meg, hogy ez a jogszabály semmi mást nem 
tett, csak mivel nyilvánvalóan több évvel ezelőtt a digitális platformra nem 
gondolhatott a jogszabályhozó, ezeket a hézagokat próbálta úgy kiigazítani, hogy 
mindenki, aki digitális platformról érkezik, pontosan ugyanazoknak a feltételeknek 
kell hogy megfeleljen, mint azok a személyszállító fuvarozók, akik egyébként ezt a 
szakmát régóta csinálják. Hozzáteszem, hogy Dániában, Franciaországban - és nem 
sorolom föl, több európai országban - azok a fajta tilalmak vagy korlátozások 
megjelentek, amelyek teljesen hasonlatosak a magyarhoz. Sajnálatosan ezt a Bizottság 
általunk nem ismert okokból nem fogadta el, és ez a mondat például benne maradt, de 
a preambuláris részben van. Tehát maradtak még vitás pontok. 

Vagy például mi azt próbáltuk a kollegáim segítségével bizonyítani, hogy a 
szegénységi mutatókban nagyon pozitív változások álltak be, az Európai Bizottság egy 
sajátos kiadványa alapján az európai szegénységi mutatókban Magyarországon volt a 
leglátványosabb fejlődés az összes európai tagállam között, ennek ellenére egy elég 
kritikus mondatot sikerült kapnunk, amely azt sugallta vagy úgy lehetett értelmezni, 
hogy nem történt javulás. Ebben volt egy nagy vita. Azt gondolom, itt végül is egy 
valamilyen kompromisszumos szöveget sikerült elfogadni, de ezzel együtt viták voltak. 
Tehát én ezzel csak azt akartam mondani, hogy azért, mert igazgató úr és én jómagam 
is nagyon pozitív és a folyamat egészét semmilyen módon nem gyöngítő képet adunk, 
szakmai viták, ahogy az normális kollegák és szakemberek között, lezajlanak több-
kevesebb sikerrel, vagy sikerül megvédeni az igazunkat, vagy nem. Voltak olyan részek, 
ahol sikerült az igazunkat megvédeni, volt, ahol nem, de ezzel együtt - és talán ez a kép 
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egészének a hitelét javítja -, ezen viták ellenére összességében az egész folyamatot 
nagyon pozitívan ítéltük meg a magunk részéről is. 

A jövő. A Gazdaságpolitikai Bizottságban lezajlott vita után immár a Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottság - ami egy magasabb rendű policy alakító bizottság - is lefolytatta 
a vitát, az Ecofin elé fog bekerülni az ajánláscsomag, ott már különösebben nagy vitát 
nem várunk. Ezt követően az Európai Tanács előtt az állam- és kormányfők fogják 
végleges változatában megnézni, és jogi értelemben visszakerül az Ecofin elé, hogy 
jogilag megerősítse ezeket a határozatokat az állami vezetők politikai jóváhagyását 
követően. 

Még egy dolgot azért hadd mondjak el, és ez egy érdekes jelenség, és ennek már 
nem is annyira magyar kontextusa van. Volt egy olyan pont, ami némi meglepetést 
okozott, ez Lengyelországgal kapcsolatban volt. Lengyelország kapott egy nagyon erős 
hangú, nagyon erős politikai üzenetet a jogállamisággal kapcsolatban, ahol a bizottság, 
az EPC, tehát a Gazdaságpolitikai Bizottság úgy foglalt állást, hogy az európai 
szemeszter gazdaságpolitikáról szól, gazdaságpolitikai mandátuma van, és minden, 
ami gazdaságpolitikához kötődik, arról kell és szükséges, hogy beszéljen. Az a politikai 
üzenet, amit Lengyelországnak szánt a Bizottság, nyilván magas szinten, nem helyes, 
hogy a gazdasági bizottság színe előtt, egyébként arra fel nem hatalmazott, 
mandátummal nem bíró képviselők előtt került megvitatásra. Ennek a vitának a 
fényében, amelyet egyébként nemcsak Magyarország támogatott meg, hanem 
Németország is és más országok is, ez a mondat, hogy úgy mondjam, szögletes 
zárójelbe került, hiszen ebben a kérdésben magas szintű politikai dialógus zajlik 
Lengyelország és a Bizottság között. Tehát ezzel csak azt akartam jelezni, hogy néha, és 
nemcsak néha, nekünk más országokra is érdemes figyelni, és más országok esetében 
is az eljárás esetleges malőrjeire vagy kisiklásaira felhívni a figyelmet. Ez például a mi 
megítélésünk, és mondom, más országok megítélése szerint is egy malőr volt, mert 
ezzel, ha mások esetében is látjuk ezeket a megcsúszásokat és ezt szóvá tudjuk tenni, 
bízhatunk benne, hogy az elkövetkező években ez az európaiszemeszter-folyamat, 
amelyik jó úton van, hangsúlyozom: jó úton van, még tovább tud fejlődni, még 
hasznosabb lesz, és a vége, ami a lényeg, hogy az ajánlások és az egész dialógus 
keretében egy-egy tanácsot, egy-egy elemzést, egy-egy megfogalmazott terápiás 
javaslatot az illető ország, Magyarországot is belevéve, a sajátjának is tud érezni. Tehát 
ezt a szaknyelv úgy hívja, hogy: politikai ownership.  

A mi megítélésünk szerint annál jobb tud lenni ezeknek az ajánlásoknak a 
végrehajtása, minél inkább azonosulni lehet velük, és ez pedig a jó diagnózisból indul 
ki. Tehát minél jobb a diagnózis, annál nagyobb valószínűséggel a terápia is jó lesz, és 
ezért ebben a folyamatban az a javaslat, ami az eljárásban bekövetkezett, úgy 
gondoljuk, hogy ebbe az irányba ment el. Mi ezt üdvözöljük, és nagyon bízunk benne, 
hogy a jövőben is ebbe az irányba tudunk még tovább fejlődni a DG ECFIN 
segítségével. 

Tisztelt Bizottság! Elnök Úr! Ha kérdések vannak, akkor természetesen állok 
rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! 

Szeretném megköszönni az önök beszámolóját.  
Ha röviden kellene fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy végre eljutottunk 

oda, hogy összhang van a magyar kormány és az Európai Bizottság között az 
országspecifikus ajánlás tekintetében. Nem volt mindig így.  

Én emlékszem még olyan bizottsági ülésekre, ahol az Európai Bizottság 
keményen nekifeszült a magyar kormánynak, nagy viták voltak. Tehát ez az egyetértés 
a célokban, ami latinul úgy van, hogy concordia, hogy milyen célt kell kitűzni. Az is 
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nagy dolog, hogy nyilván a Bizottság nem akarja, hogy Magyarország ne fejlődjön, és a 
magyar kormány nyilván ezért dolgozik. Tehát a közös célok, a fejlődés iránya nagy 
dolog, ugyanaz.  

Tehát nemcsak a célokban, de egyetértés volt a vitákban is. Ezért szeretném 
megköszönni mind a magyar kormány részéről, mind pedig az igazgató úr, az Európai 
Bizottság részéről lefolytatott szakmai vitákat. Vitákkal megyünk előbbre, elsősorban a 
cél, a megvalósítás felé, amik olyan kritikákat fogalmaztak meg, amik valóban 
használhatók a jobbítás érdekében. Tehát azt is mondhatnám, hogy a kormány 
gazdaságpolitikájának a gyümölcse beérik, hiszen ezt gyakorlatilag ez a jelentés is 
részben felismeri.  

Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van. 
(Jelzésre.) Bana alelnök úré a szó elsőként, tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Igazgató Úr! Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Először is, én is 
szeretném megköszönni a szóbeli kiegészítéseket.  

Ahogy azt láthattuk, az elmúlt évekhez viszonyítva valóban közeledtek az 
álláspontok, de annak örülök, hogy azért maga az államtitkár úr is előhozott néhány 
olyan fontos pontot, kritikai észrevételt, ami megjelent a Bizottság részéről. Én 
szeretnék itt utalni a Tanács ajánlására is, hiszen ott is jó néhány pontot olvashattunk 
akár azokkal kapcsolatban is, amiket önök említettek, tehát például az adórendszer 
tekintetében, vagy éppen a közmunkaprogram vonatkozásában. 

Sok mindenbe bele lehetne menni, nyilván az időszűkére való tekintettel csak 
röviden szeretnék véleményt mondani, meg kérdést feltenni, de ami szerintem azért 
problémát jelent, hogy az oktatás és az egészségügy vonatkozásában azt láthatjuk, hogy 
nemcsak a nyugat-európai országokhoz viszonyítva, hanem regionális szinten is 
nagyon rosszul állunk. Tehát ha megnézzük azt, hogy GDP-arányosan mennyit költünk 
ezekre a területekre, akkor azt láthatjuk, hogy Közép-Európában is hátul kullog 
Magyarország, tehát e tekintetben mindenképpen fontos lenne érdemi változásokat 
elérni. 

És a másik oldalról pedig szintén megjelent a tanácsi ajánlásban a korrupció 
kérdése, a közbeszerzések ügye. Ebben a vonatkozásban is, azt gondolom, hogy bőven 
lenne tennivaló Magyarországon, és a kormánynak ezek visszaszorítása érdekében is 
hathatós lépéseket kellene tennie. Tehát azért ezeket is mindenképpen idehoznám és 
remélem, hogy a helyettes államtitkár úr tud majd reagálni rájuk.  

De mondhatnám a szociális rendszer kérdését, vagy a versenyképesség ügyét, 
ami rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy például az Európa 2020 ajánlásokkal 
összefüggésben a kutatás-fejlesztés területének az előmozdítása is egy olyan terület, 
amire nemcsak, hogy sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani, hanem ösztönözni 
kellene az innovációt, hiszen azt is láthatjuk, hogy az innovatív vállalatok, és ez 
kiemelten igaz a kis- és középvállalkozások esetében, az alkalmazotti létszámokat 
nagyobb arányban tudják bővíteni. Tehát Nyugat-Európában ezt tapasztalhatjuk. Én 
azt gondolom, hogy Magyarországnak ebből a szempontból is bőven lenne még 
tennivalója. 

Én ezeket a szempontokat szerettem volna idehozni, és bízom benne, hogy az 
államtitkár úr részéről is érkezik erre reakció és a Bizottság, az igazgató úr részéről is 
várnék még esetleg ezekben a témákban, ha csak röviden is, de néhány mondatot, 
észrevételt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Józsa képviselő úr következik. 
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látom, hogy béke 

van, béke az olajfák alatt, és mielőtt a kulcsmondatot kimondanám, megvárom, amíg 
mindenki ide tud figyelni. 

Tehát én úgy látom, hogy eredményes volt a kormány kifárasztási taktikája, és 
eljutottunk oda, hogy az Európai Unió a szemeszter keretében lemondott 
Magyarországról. Európa lemondott Magyarországról olyan értelemben, hogy bármit 
is meg tudna változtatni. Tehát minden relatív. Összehasonlították mondjuk 
Olaszországgal, összehasonlították Spanyolországgal. Hát, lopnak, lopnak, persze, ott 
az antilop, itt meg mindenki lop.  

Úgyhogy ezekből a statisztikákból az jött ki, hogy az előző évek keményebb 
hangú ajánlásaihoz viszonyítva, úgysem érünk el semmit, akkor jobb a békesség, 
mindenki tanulta a 10:1-es szabályt a menedzserképzőn, hogy tíz jót kell mondanod a 
partnerednek, hogy egy kritikai észrevételt talán megfontoljon. Ez mondjuk a KDNP 
esetében nem fordulhat elő, mert ők egy igét kapnak, és utána hiába hallanak 
akárhány jót.  

Tehát én úgy látom, hogy noha a konvegrenciaprogram cím is szerepel ebben az 
előterjesztésben, arról a legkevesebb szó van, hogy Magyarország hogyan fog 
konvergálni az európai célokhoz, már csak azért is, mert az európai célok értelmezése 
ott és itt jelentősen eltérő. Legalábbis amikor én kimentem az utcára és azt láttam, 
hogy meg kell állítani Brüsszelt, ez számomra arra engedett következtetni, hogy valami 
eltérés lehet itt a két vélemény között, gyökeresen, mert azon a plakáton nem volt 
kifejtve, hogy miben kell megállítani Brüsszelt. 

Brüsszel rájött, hogy nem tud hatással lenni Budapestre. Végül is a fiskális 
szegmensben nincsenek olyan problémák, amelyek miatt Európában a legrosszabbak 
közé tartoznánk. Az adózás terén bevezetett ugyan Magyarország néhány extraadót, 
ami fájdalmas volt a nagytőkének, ezt akár a baloldal is bevezethette volna, ez egy szép 
baloldali… (Firtl Mátyás: Provokál…) A keresztényszocialisták kihúzhatják magukat, 
hogy egy ideig rendesen megadóztatták a nagytőkét, de persze ezt csak azért tették, 
hogy utána aztán kellő tárgyalási pozíciót tudjanak kialakítani.  

Én nagyon optimistának tartom, amit Balogh államtitkár úr mondott, hogy a 48 
százalékot - szerintünk azért ennél több, mert ha jól emlékszem, inkább 49-49,5 a 
redisztribúciós ráta - pár éven belül 40 százalékra le lehet vinni, mert mintha valami 
évszámot is mondott volna mellé, 2020-at, ha jól emlékszem…(Firtl Mátyás: Másra 
mondta, de nem baj!) Ja, igen, a 6 éves megállapodások kapcsán! Akkor ez a 40 
százalék még a jövő homályába vész. 

Úgyhogy gratulálni tudok mind a két félnek, rendesen kidolgozták ezeket az 
ajánlásokat, igazából a magyar kormány olyan statisztikai rendszert tudott 
összeállítani, amiben a szegénység növekedését úgy állítják be, hogy a szegénységi 
mutatók javulnak, holott pár év óta már a létminimumot sem számolják, a magyar 
oktatási rendszer romokban van, az egészségügyből több tízezer orvos hiányzik. 
Nagyon örülök, hogy igazgató úr azért megemlítette, hogy legalább a tehetségekkel 
foglalkozni kellene; na, ezek a tehetségek mennek el Magyarországról dolgozni, és 
noha az ajánlásban még nem szerepel - nem értem, hogy miért nem kapott nagyobb 
hangsúlyt -, a legaktívabb, a termelésben legproduktívabb, mintegy félmillió magyar 
munkavállaló nem itthon dolgozik, hanem tőlünk nyugatabbra.  

Tehát az, hogy ezeken az egy-két éven belül nagyon súlyos problémát jelentő, az 
egészségügyben már ma kifejezetten ellátási gondokat jelentő problémákon ilyen 
nagyvonalúan átsiklott a jelentés, ez csak annak a megnyilvánulása véleményem 
szerint, hogy az Unió lemondott Magyarországról, ez de facto a kétsebességes 
Európának a papíron történő elismerése, megjelenése. Uraim, itt van a kétsebességes 
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Európa, ez a második, leszakadó sebesség. Nagyon nagy szomorúsággal látom, hogy 
mindezt mint egy győzelmi jelentést adják elő. Szerintem sokkal több tanulságot 
hordoz ez a látszólag jó jelentés, mint ami most a kormányzati megközelítésből 
kiderült. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Firtl képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Csak azért, mert Józsa úr megszólíttatta a 

keresztényszociális gondolatvilágot, amire szeretném elmondani még egyszer, 
hangsúlyozottan… (Dr. Józsa István: Ebben nagyon közel állunk egymáshoz…) Igen, 
de a szociáldemokraták maguknak vindikálják a jogot ezen a területen, de mégiscsak 
arra szeretném megint csak felhívni a képviselő úr figyelmét, hogy az Európai Unió 
alapjait de Gasperi, Schuman és Konrad Adeneaur alapozta meg. Ebből induljunk ki. 

A másik: amikor az ellenzéki képviselőket hallgatom, azért azt az egy 
gondolatot, ami elhangzik az igazgató úr részéről, államtitkár úr részéről, hogy három 
témakörben fogalmaztak meg kritikát, konkrét kritikákat - szemben azokkal az 
országokkal, felsorolják, ahol négyet-ötöt -, azt legalább egy pozitív mondattal nem 
bejelenteni, hogy igen, ezt látjuk, hanem a kritikák megfogalmazásából kiindulni, úgy 
gondolom, ez az ellenzéki politika gyengeségének a bizonyítása is. Mert a jót, tisztelt 
képviselőtársam, illik mindig elismerni, különösen önöknek, képviselő úr, mert amiről 
az igazgató úr is beszélt, vagy államtitkár úr is beszélt, azokat a kritériumokat önök 
soha, de soha nem tudták teljesíteni semmilyen tekintetben - államadósság, 
államháztartás hiánya, hogy csak ezeket mondjam -; nagyságrendekkel helyre tette a 
kormány gazdaságpolitikája ezt a kérdéskört.  

Természetesen jogos néhány kritikai megfogalmazás, na de az ország 
előremenetelét, a gazdaság rendbetételét, hogy annak a megtermelt gazdasági 
fejlődésnek a javak elosztásából lehet újra és újra valahová előrelépni, azt azért néha 
tudomásul kéne venni, és azt is, hogy soha az elmúlt időszakban arra nem 
törekedtünk, hogy olyan hiteleket vegyen fel az ország, ami egyébként csak felélésre, 
nem pedig gazdasági fejlődéseket szolgál. Ezt mindenképp kénytelen voltam 
elmondani, mert ha úgy tetszik, ez a keresztényszociális gondolkodás a 
gazdaságpolitikai alapja annak, amit idáig véghez vitt ez az ország. 

Amit igazgató úr és államtitkár úr is megfogalmazott, arra én, aki már elég 
régóta ülök ebben a bizottságban, azt tudom mondani, hogy ha megfelelő korú, 
megfelelő szaktudású szakemberek állnak együtt, akkor igenis megtisztelő módon 
tudnak egymással megfelelő konszenzusos politikát kialakítani. 

Még egy mondatot, mert itt politikai síkra terelte képviselő úr a dolgokat. 
Elhangzott, hogy azokban a gazdasági bizottságokban, ahol ők tárgyalnak, 
kimondottan szögletes zárójelbe tették mindazt, amit politikai szinten akarnak 
megfogalmazni gazdaságpolitikai kérdésekben. Ezt muszáj volt elmondanom. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés… (Dr. Józsa István: Elnök úr, 

elnézést…) Tessék parancsolni! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr mindig igyekszik 

szétválasztani a kérdést meg a hozzászólást, szerintem meg nem lehet. Én nagyon 
fontosnak tartom, amit a jelentés is megállapít a fiskális politikáról, illetve a pénzügyi 
egyensúlyról, de képviselő úrnak mondom: egy dolgot ne tessék már elfelejteni, amikor 
azt mondja, hogy „maguknak sose sikerült”. Maguknak meg úgy sikerül, hogy évente 4 
százalék uniós pénz érkezik ide. Tehát ezt a 4 százalékot pluszban mindig tessék már 
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beleszámolni, mert a mi időnkben ez nem érkezett, vagy a vége felé valami egész kevés 
érkezett, most viszont stabilan bejön ez a 4 százalék. Ezért mondtam azt, hogy minden 
relatív, tehát dialektikájában lenne jó ezt megpróbálni értékelni. (Hollik István távozik 
az ülésről.) 

Én nem mondtam, hogy nincsenek eredmények, én azt mondtam, hogy a 
lehetőségekhez képest nagyon szerények az eredmények, és olyan ellenállást tanúsított 
a brüsszeli együttműködés során a korábbi években a magyar kormány, hogy én úgy 
látom, hogy noha Brüsszel nem fogja elismerni, de a sorok között lehet látni, hogy 
letettek arról, hogy Magyarországra bármiféle hatást ezen a területen gyakoroljanak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Csak egyetlen megjegyzés: 

szeretném visszautasítani képviselőtársamnak azt az állítását, amivel meggyanúsítja az 
Európai Bizottságot, hogy a magyar kormány zsebre tette gazdaságpolitikai 
tekintetben, és ezért ez a nagy barátság. Én ezt nem így látom. Én tiszteletben 
tartottam akkor is az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának a 
véleményét, amikor több pontot, emlékszem, volt olyan országjelentés, amikor 9 
pontot állapított meg. Éppen ennek az eredménye, hogy a magyar kormány 
gazdaságpolitikája megpróbálta az elmúlt években nem egyik évről a másik évre, 
hanem több éven keresztül figyelembe venni azokat az ajánlásokat, amik megint csak 
minősítik az Európai Bizottságot, hogy nem Magyarország ellen, hanem a javulás 
érdekében tette meg, ezt a magyar kormány megfontolta, kiigazította.  

Természetesen nem vagyunk a végcélnál, azonban abban egyetértek 
képviselőtársaimmal, KDNP-s képviselőtársaimmal, hogy az eredményt, a megtett utat 
2010-től azért el kell ismerni, még ha ez az ellenzéknek nem tetszik, akkor is, mert itt 
van egy cél. A gazdaságpolitikát tekintve nagyon sok kritikát kaptunk az elmúlt tíz 
évben, ugyanakkor itt az eredménye, és nem hiszem, hogy a magyar kormány képes 
zsebre tenni az Európai Bizottságot, hanem ezek az eredmények magukért beszélnek. 
Ha nem lennének ezek az eredmények, akkor nagyon nagy baj lenne. Itt látszik, hogy 
mit jelent a gazdaságpolitikai szakmaiság, ezt az Európai Bizottság maximálisan 
elismeri.  

Ami viszont a politikai üzenetet érinti, az magasabb szinten - ahogy elhangzott 
Lengyelország esetében is -, más formában megtörténik, tehát ebből is látszik, hogy mi 
a szerepe a politikának; hogy egy politikus úgy értékeli azt az eredményt, hogy a pohár 
félig tele van, vagy félig üres, ez mindig az adott politikus véleményét tükrözi. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Visszaadom a szót elsősorban igazgató úrnak, majd 
államtitkár úrnak. Kérem, hogy röviden válaszoljanak a kérdésekre.  

Dr. Székely István Pál válasza 

DR. SZÉKELY ISTVÁN PÁL igazgató (Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatósága): Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, de kitérek azokra a 
kérdésekre, ahol a képviselő urak érdemben a tárgyalt témák tekintetében előhozták a 
kérdést. Kezdem talán az egészségüggyel; azért kezdeném az egészségüggyel, mert 
előretekintve - és erről már többször beszéltünk is a kormányzat különböző részeivel - 
az elkövetkező jelentésünkben szeretnénk ezzel a területtel egy kicsit részletesebben, 
mélyebben foglalkozni, a tekintetben és olyan céllal, hogy tudjunk segíteni abban, hogy 
abból a pénzből, ami rendelkezésre áll, az állampolgároknak minél jobb szolgáltatást 
nyújtsanak, és nemcsak olyan helyen, ahol eddig is szerencsés helyzetben voltak az 
állampolgárok, hanem az ország olyan területein is, ahol nehezebb a hozzáférés az 
egészségügyhöz. Tehát próbáljuk azokat a területeket keresni, ahol a legjobban lehet a 
rendelkezésre álló erőforrásokat jól kihasználni és az új technológiát úgy felhasználni, 
hogy a szolgáltatás az állampolgárhoz közel legyen. Tehát ne kelljen utaznia, ne kelljen 
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sorba állnia és olcsón, gyorsan, egyszerűen tudjon szolgáltatáshoz jutni. Ezek 
rendelkezésre állnak, és mi nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk azokat az 
ismereteket, amiket más tagállamokból, illetve más részről össze tudunk e tekintetben 
hozni. Én nagyon remélem, hogy ezen a területen egy konstruktív együttműködés lesz. 
Technikai segítségnyújtásra van egy külön új szervezetünk, amelyik arra szolgál, hogy 
pénzügyi erőforrást is tegyen e mögé, és remélem, hogy ez sikerülni fog.  

Én azt gondolom, hogy az oktatás területén is - erről Palkovics államtitkár úrral 
hosszasan beszélgettem - egyetértés van a tekintetben, hogy az eredményeket javítani 
kell. Ez egyértelmű, világos, látjuk a PISA-teszteket, és nem is volt e tekintetben 
véleménykülönbség.  

Hogy hogyan lehet ezt elérni és ennek milyen egyéb szociális vonzatai vannak, 
én azért a bevezetőmben erre utaltam egy picit. Megint arról van szó, hogy nemcsak 
azoknak kell oktatási lehetőséget nyújtani, akik szerencsések és Budapest 
belvárosában jó gimnáziumba járnak, hanem mindenkinek az ország területén, 
pontosan azért, mert a tehetséget mindenütt gondozni kell, mert ez az egyetlen esélye 
ennek az országnak arra - nekünk is, mert én is ennek az országnak az állampolgára 
vagyok -, ez lehet az egyetlen esélyünk arra, hogy a világban helytálljunk. Ez egy óriási 
verseny, ami itt zajlik, és más országok, különösen Délkelet-Ázsiában, óriási 
erőfeszítést tesznek a humán tőke fejlesztésére, akkumulációjára, tehát nagyon nagy a 
verseny.  

Én azt hiszem, hogy e tekintetben fontos, hogy jól helytálljon ez az ország, mert 
Európának is ez az érdeke. Én azt hiszem, amivel Magyarország a kultúra és a 
tudomány területén hozzájárult az európai fejlődéshez, azt mindenki tudja és értékeli, 
és ezt szeretnénk minél jobban fenntartani a jövőben is. 

A vitás kérdésekkel kapcsolatban én nagyon örülök, hogy a helyettes államtitkár 
úr ezt a kérdést előhozta. Természetesen vannak vitáink, és én azt gondolom, ha két 
közgazdász ül egy szobában, akkor legalább három nézetet sikerül összehozni. Azt 
gondolom, ez teljesen természetes. (Firtl Mátyás közbeszólása.) 

Én soha nem teszek megjegyzést politikusokra, nem is szándékom. Én nagyon 
örültem a vitának. Kilenc országba járok parlamenti bizottságokba ülésekre. Teljesen 
természetes, hogy vannak viták és nézeteltérések, néha élesek. Ez a politika feladata 
szerény véleményem szerint, de én ebben nem vagyok se szakértő, se illetékes.  

Csak egyetlen egy aspektust szerettem volna ehhez hozzátenni, amit a helyettes 
államtitkár úr kimutatott, hogy amikor ezekben a bizottságokban vita van, akkor utána 
van egy szavazás és a tagállamok szavaznak. Tehát a Bizottság elfogadhatja vagy 
visszautasíthatja - ebben az esetben visszautasította -, és utána a tagországok 
szavaznak. Tehát igazából, ha úgy tetszik, a többi tagországot kell meggyőzni a 
tekintetben, hogy valahol vannak, és én azt gondolom, hogy voltak és vannak területek 
Magyarországon is, ahol ez sikerült, és volt, ahol azt mondták, hogy dolgozzunk ezen 
még egy kicsit tovább a jövőben és akkor ez talán jobban fog menni.  

Én azt gondolom, még egy mondat erejéig, hogy az Uber, vagy említhetném az 
Airbnb-t, vagy említhetnék mást, ezek úgynevezett, ha úgy tetszik, szétromboló 
technológiák, amelyek betörnek egy meglévő rendszerbe, és teljesen természetes, hogy 
alapvetően a rendszerben meglévő szereplők érdekei ellen dolgoznak, mert hiszen egy 
olyan technológiát hoznak be, ami nagyságrendekkel tudja megváltoztatni a különböző 
relatív árakat és a különböző technológiák értékét, vagy a különböző tudások értékét. 
Tehát ezek destruktívak, a meglévő helyzet szétrobbantását teszik meg. Ezek nagyon 
nehéz kérdések mindenütt, nemcsak Magyarországon, nemcsak Európában, még az 
Egyesült Államokban is. Tudnék sorolni városokat, ahol ezeknek a különböző 
technológiái vannak jelen.  
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Az Airbnb esetében még az is előjön, hogy a lakáspiac nehézségeit felszínre 
hozza, és ez egy teljesen természetes folyamat. Én azt gondolom, itt az a feladat 
nekünk és az Európai Bizottságnak meg a tagállamoknak is, hogy valahogy egyensúlyt 
tartsunk két dolog között. Az egyik az, hogy ne forgassák fel egy város életét, ne 
forgassák fel egy társadalom életét, ugyanakkor ezek azok a technológiák, amelyek 
nagyságrendben tudják növelni a teljesítményt. Tehát valahol meg kell találni az 
egyensúlyt. Ez nagyon-nagyon nehéz minden országban, ezt bátram állíthatom, látom 
mindenütt. És az az igazság, hogy egyre több ilyen fog jönni. Hogy hogyan fogják hívni 
a vállalatot, azt nem tudjuk, de egyre több ilyen fog jönni. A fejlődésnek ebben a 
szakaszában ez a fejlődés természete. Erre valahogy meg kell találni a jó válaszokat, és 
remélem, hogy e tekintetben is együtt tudunk dolgozni a jövőben.  

Még egyszer a végén annyit hadd mondjak, nekünk van egy új szolgáltatásunk, 
amellyel tudunk technikai segítséget nyújtani, ahol az ország a kliens, ő szabja meg, 
hogy mit kér. Igazából még a tulajdonosa is annak, amilyen tanácsot adnak, tehát 
szerintem lehet jól használni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úré a szó. 

Balogh László válasza 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Én azzal kezdeném, hogy a kollégáimnak és nekem, akik az elmúlt 
egy évben nagyon-nagyon hosszú munkanapokat, munkaórákat töltöttünk együtt a 
Bizottsággal, írásban, videókonferencián, személyesen, a Bizottság magas szintjén, 
dialógusokkal, és tényleg rengeteg energiát fektettünk bele, egy napig nem volt az az 
érzésünk, hogy a Bizottság Magyarországról bármilyen módon lemondott volna. Épp 
ellenkezőleg: nagyon sok időt töltöttünk együtt, nagyon sok energiát fektettünk 
egymás kölcsönös meggyőzésébe. Amit itt látunk, ez a mostani, ha tetszik: 
részeredmény, ez a 2017-es országajánlás - lesz 2018-as és 2019-es is. Ez hosszú-
hosszú munka eredménye.  

Azt gondolom, a kollégáim is hosszan tudnának mesélni arról, hogy mennyire 
nem a lemondás ült a bizottsági kollégák szemében, amikor ezt a sok időt, energiát 
igénylő szövegezést, statisztikai elemzést és egyéb közgazdasági és nem közgazdasági 
elemzést végrehajtottuk. Ez egy általános megjegyzés akart lenni.  

Bana alelnök úr kérdésére, oktatás, egészségügy - azt hiszem, ezt részben 
megválaszolta az igazgató úr. Így van, tehát az oktatás ma is megjelenik a preambuláris 
részben, az országjelentésben még részletesebben. Azt gondolom, hogy ez a 
kormánynak is nagyon világos álláspontja. 

A helyzet. Van egy diagnózis, aminek sokféle mérőeszköze van, az egyik a PISA, 
és vannak saját hazai mérőeszközök is, amelyek körülbelül azt a diagnózist mutatják 
fel, hogy hol van javítanivaló. Ezek a programok - programalkotás, szakpolitika- 
alkotás - elindultak, és azt gondolom, hogy ezekben a továbbiakban is elindul az 
OECD-vel, az Európai Bizottsággal, tehát amelyeknek nemzetközi tapasztalataik 
vannak, szakértőik vannak, ez a fajta jobbító politikaalkotás. Ez elsősorban nyilván az 
EMMI hatásköre. Tehát nem szeretnék a hatáskörömből kilépni, de ez abszolút 
napirenden van, és meg is jelenik az ajánlásokban, a tanácsi ajánlások preambuláris 
részében.  

Az egészségügy talán kevésbé jelenik meg most, de ez nagy valószínűséggel a 
jövő, a diagnózisban nyilván benne van. Nyilván egy ilyen országjelentés nem mindig 
tudja átvenni a társadalompolitikák teljes spektrumát és próbál a hangsúlyos 
területekre koncentrálódni. Megjelenik a közbeszerzés kérdése. Pozitív haladást mutat 
fel vagy ír le a preambuláris rész az elektronikus közbeszerzések év végéig történő 
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bevezetéséről és alkalmazásáról. Megjegyzem, ha a bevezetés megtörténik - ez 8 
hónappal hamarabb történik meg, mint a vonatkozó európai uniós direktíva előírja, 
tehát lényegében valamivel meg tudjuk előzni a kötelező bevezetési határidőt -, 
megjelenik benne a korrupciós kockázat. Nincs olyan közbeszerzési rendszer a világon, 
amelynek ne lenne korrupciós kockázata. Nyilvánvaló cél, hogy ezen korrupciós 
kockázatot minimalizálni kell és az elektronikus közbeszerzés erre egy kitűnő eszköz. 
Itt volt egy vitánk természetesen, ha már erről van szó, hogy itt most magas vagy nem 
magas a kockázat. Tavaly a tagállamok megszavazták, a Bizottság ellenében egyébként, 
hogy nem magas a kockázat, csak kockázata van.  

Idén, a megtett haladás ellenére, a Bizottság úgy vélte, hogy ugyan sok mindent 
tettünk, előrehaladás van, de a tavalyi kockázatból magas kockázatot csinált. Idén nem 
szavazták meg a tagállamok, hogy a magas az nem magas. Én azt gondolom, hogy ezek 
a típusú viták lezajlanak, ezzel nem akartuk, nem akartam személy szerint terhelni a 
bizottságot, de ilyen viták vannak. Ez is része tulajdonképpen az ajánlásoknak, hogy a 
közbeszerzési rendszer javítása, erősítése, elektronikus közbeszerzés legyen jelen. 

Maguk az országspecifikus ajánlások a konvergenciaprogramnak és a nemzeti 
reformprogramnak az elemeit beépítik, tudomásul veszik, fölhasználják, ilyen 
értelemben az EU2020 kutatásfejlesztési adatokat a Bizottság megkapta, és amikor 
ezeket az ajánlásokat megfogalmazta, ennek tudatában fogalmazta meg.  

Józsa képviselő úrnál a tényekre szeretnék korlátozódni. Adórendszer esetében, 
én azt gondolom, természetesen a szektorális adók hosszú évek óta megjelennek az 
ajánlások között, tehát ezeknek a mérséklése. Mi a szektorális adók terén kétfajtát, a 
gazdasági helyzetet kétségkívül torzító, és mondjuk, a kevéssé torzító szektorális típusú 
adókat szoktuk vizsgálni. Az egyik legtorzítóbb szektorális adó, ez nem vitás, a 
bankadó volt, itt viszont drasztikus csökkentés következett már be. Azt gondolom, 
hogy a bankrendszer eredményességén ez rögtön meg is látszott. De amit a magyar 
kormány itt elhatározott, kötelezettséget vállalt, ezt maximálisan betartotta, és ezek 
mennek. S azt gondolom, hogy az aránya, a GDP-hez viszonyított aránya, vagy a teljes 
adóbevételeken belüli aránya a szektorális adónak jelentősen csökkent. Nem ment ki, 
de természetesen az előrehaladást, a fejlődést e tekintetben nehéz lenne vitatni.  

Én az adóékről beszéltem, tehát a munkát terhelő adók vagy egyéb terhek 
összességéről. Az évszám változik, 49,2 és 48,4, ha a számokra most fejből jól 
emlékszem. A cél az, hogy a hatéves bérmegállapodás eredményeként, ez azt jelenti, 
hogy 2023-ra fog ez 40,2 százalékra lecsökkenni, ha ezt az eredeti menetrendet tartani 
tudjuk. Ha gyorsabb folyamatok tudnak lezajlani, akkor nyilván jobb lehet az 
eredmény. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy az még nem sok, még az is sok nem 
vitatható módon, de azért azt gondoljuk el, hogy 48-ról vagy 49-ről 40-re lejönni, 
megközelíteni az OECD-átlagot, ez az egyik legérzékenyebb része a gazdaságpolitikai 
egyensúlynak, az akkor is, azt gondolom, egy nagyon-nagyon komoly eredmény. Itt 
nem lehet egyik napról vagy egyik évről a másikra nagyon látványos eredményeket 
elérni. Ez a folyamat elindult, elég látványosan indult el, és meggyőződésem, hogy ez 
2023-ig a hatéves időtartam alatt folytatódni fog, és ez az eredmény elérhető. 

Félmillió magyar külföldön dolgozik. Egyrészt nem tudjuk az egészen pontos 
számot. Nagyságrendileg is azt gondolom, hogy azáltal, hogy az Európai Unió tagjává 
váltunk, és a magyar munkaerő egy jelentős része kapott lehetőséget arra, hogy 
külföldön is munkát vállaljon, ez a négy szabadság egyike, amely az Európai Unió egyik 
alapértéke és nagyon fontos részeleme. Arról, hogy van egy mobilitás az országok 
között, valószínűleg a portugál, spanyol, olasz barátaink, de egyébként német vagy brit 
barátaink is tudnának nagyon sokat mesélni. Igen, ha közös a piac, ha integrált az 
Európai Unió, akkor a munkaerő egy része mozog, mint ahogy nálunk is nem kevés 
külföldi munkavállaló van jelen, akár multinacionális cégeknél, akár más területeken. 
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Ez szerintem az Európai Unióval együtt járó dolog, ezzel számolnunk kell, és azt azért 
nem felejteném el, hogy ez a külföldön munkát vállaló magyar munkavállalói kör 
tavaly nagyjából 3 milliárd eurót küldött haza az ott megkeresett jövedelméből, ami a 
fizetési mérlegre biztosan jó hatással volt.  

Az, hogy ez bizonyos szektorokban, bizonyos szakmáknál feszültségeket okoz, 
azt gondolom, hogy egy szakpolitikai kérdés, amit meg kell célozni, és ebbe az irányba 
elmenni, de önmagában az, hogy külföldön is magyar állampolgárok vállalnak munkát, 
én azt gondolom - ebben az országban volt egy olyan történelmi időszak, amikor nem 
vállalhattak munkát vagy csak nagyon nehezen -, ha az Európai Unió tagjai vagyunk, 
ez ennek része, és biztos vagyok benne, hogy ennek egy része előbb-utóbb hasznosulni 
fog a magyar gazdaság szempontjából is.  

Elnök úr, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Még egyszer köszönöm igazgató 

úrnak és helyettes államtitkár úrnak a beszámolóját és a kérdésekre adott választ.  

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! 10 óra 2-3 perc van. Egyetlen bejelentésem van. Röviden 
szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy ez az év bizottságunk számára egy 
fontos esztendő, egy jubileumi esztendő, hiszen 25 évvel ezelőtt kezdeményezésemre 
alakult meg a bizottság jogelődje, a tisztelt Ház egyöntetűen szavazott róla. Majd 
holnap napirend előtt szeretnék erre kitérni, egy kicsit megünnepelni magunkat, 
hiszen mi egy kvázi új bizottság vagyunk, a rendszerváltoztatás óta létrejött új 
bizottság. 

A másik dolog pedig: idén ősszel Sárospatak adhat otthont a visegrádi négyek 
európai ügyek bizottságai találkozójának. A találkozó időpontja - kérem, véssék be a 
naptárba - szeptember 24-26. A napirendi pontok még egyeztetés alatt vannak. A 
titkárság várja majd képviselőtársaim jelentkezését. A részleteket majd levélben is 
megküldjük.  

Végül tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a héten megpróbálunk még egy 
101. bizottsági ülést tartani. Kísérletet teszünk rá, nem tudjuk, hogy a házelnök úr 
hozzájárul vagy sem, ha hozzájárul, akkor csütörtökön 13 óra 30 perckor itt 
találkozunk, ha nem járul hozzá, akkor kívánok mindenkinek jó munkát a nyári 
szünetre.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést lezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 06 perc.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


