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Napirendi javaslat 
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irányelv hatályon kívül helyezéséről [COM (2016) 467; 2016/0224 (COD)] 
d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós áttelepítési keret 
létrehozásáról és az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról [COM (2016) 468; 2016/0225 (COD)]  
Előterjesztő:  
Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára 

3. Tájékoztató Magyarország 2018. évi nemzeti reformprogramjára és 
konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus ajánlásokról  
Előterjesztő:  
Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a frakciók 
munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit. 

A mai napi első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti 
ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a napirendi 
tervezetet. A tervezett napirendi pontok a következők. Az 1. napirendi pont: 
Magyarország Európai Unióban fennálló tagságáról és a mellette történő kiállásról 
szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat; a 2.: tájékoztató a közös európai 
menekültügyi rendszer reformjához kapcsolódó európai uniós tervezetekről, összesen 
négy tervezet van; a 3.: tájékoztató Magyarország 2018. évi nemzeti 
reformprogramjára és konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokról.  

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

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy napirend előtt röviden tájékoztassam a 
bizottságot arról, hogy a múlt héten Varsóban jártunk Tessely alelnök úrral, ahol a V4-
ek európai ügyi bizottságai találkozójára került sor. A találkozón a legfőbb témánk a 
2020 utáni kohéziós politika, a határon átnyúló nagyprojektek kérdésköre, valamint az 
osztrák családipótlék-indexálás ügye volt.  

A múlt héten hétfőn járt Magyarországon Michel Barnier brexit-főtárgyaló, akit 
a Külügyi bizottság és az Európai ügyek bizottsága tagjai fogadtak. Köszönöm Bana 
alelnök úrnak és Fenyvesi képviselő úrnak a jelenlétet a tárgyaláson. Az uniós polgárok 
- különösen az Egyesült Királyságban dolgozó honfitársaink - jogai mellett az ír határ 
kérdése és az EU 27-ek és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatainak kérdése is 
előkerült.  

Szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy Ungár képviselőtársam 
levélben fordult hozzám a légszennyezettséggel összefüggő kötelezettségszegési eljárás 
kapcsán. Ezúton szeretném jelezni, hogy a kötelezettségszegési eljárások kérdésével 
egy későbbi ülésünkön tudunk majd foglalkozni, terveink szerint július első felében.  

Továbbá tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy Tóth Bertalan, az MSZP 
frakcióvezetője, figyelemmel arra, hogy frakciója nem rendelkezik bizottságunkban 
képviselővel, Gurmai Zita képviselő asszonyt delegálja a bizottságunkba tanácskozási 
joggal. Köszöntöm képviselő asszonyt úgy is mint bizottságunk egykori tagját, az 
Európai Parlament tagját. Kérem, érezze jól magát, érezze otthon magát a 
bizottságunkban. (Dr. Gurmai Zita: Köszönöm szépen.) 

Magyarország Európai Unióban fennálló tagságáról és a mellette 
történő kiállásról szóló P/15. számú politikai nyilatkozatra 
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vonatkozó javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására. Köszöntöm Bősz Anett 
képviselőtársamat, aki a napirendi pont előadója, amely Magyarország Európai 
Unióban fennálló tagságáról és a mellette történő kiállásról szóló politikai 
nyilatkozatra vonatkozó javaslat, amit képviselőtársaim P/15. számon kaptak kézhez, 
és amely Bősz Anett képviselőtársam önálló indítványa. Most a bizottsági ülésünkön 
döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. Az indítványra május 11-én jelölte ki házelnök 
úr a bizottságunkat. E témakörben hasonló jellegűvel korábban is találkoztunk már. Át 
is adom a szót az előterjesztőnek, képviselőtársamnak. Tessék parancsolni! 

Bősz Anett hozzászólása 

BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy szeretettel 
köszöntöm önöket a Magyar Liberális Párt nevében is. Azért tartjuk fontosnak a 
Liberálisokkal ezt az önálló képviselői indítványt, ami az európai uniós tagságunk 
megerősítése mellett letenné a voksát, mert úgy látjuk, hogy globális szintű az a 
probléma, amiben a demokratikus értékektől, a jogállami normáktól való elfordulás 
gyakorlatilag keleten és nyugaton egy egységes problémát alkot, és az Európai Unió 
legfőbb kihívásai közé is tartozik, elég, mondjuk, Lengyelországra, Olaszországra vagy 
akár Magyarországra gondolni.  

Úgy látjuk a Liberálisokkal, hogy jelen pillanatban Magyarország a koppenhágai 
kritériumokat sem teljesíti. Ez egy óriási probléma akkor, amikor több mint egy 
évtizede tagjai vagyunk az Európai Uniónak. Azt gondoljuk, hogy a kohéziós és 
regionális alapokon túl vannak olyan értékek, amelyekben osztoznunk kell az európai 
társainkkal. Fontos, hogy újra és újra megerősítést nyerjen az, hogy a nyugati 
értékvilághoz tartozunk, a szabad világhoz kívánunk tartozni, és egy olyan Európai 
Közösség szerves részeként kívánunk működni az Unióban, amely nemcsak egykor 
fektette le a demokratikus értékek és a jogállami normák fontosságát, valamint a jól 
működő piacgazdaság elvét, hanem folyamatosan komolyan gondolja, és akár képes 
arra is, hogy monitoringnak vesse alá magát a saját tagországában.  

Kérem önöket, hogy az önálló képviselői indítvány tárgysorozatba vételét 
támogassák. Én nagyon megköszönném. Azt gondolom, hogy amennyiben a magyar 
Országgyűlés letenné a voksát az európai uniós értékek mellett, és nyilvánvalóvá tudná 
tenni, hogy Magyarországnak fontos az, hogy az Európai Unió tagja, akkor lépnénk 
egyet előre, és akkor ezen elvek mentén tudnánk tovább fejlődni. Nagyon köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő asszony expozéját. A vitát megnyitom. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. Elsőként Bana alelnök úré a szó. 
Tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Képviselő Asszony! Tisztelt Bizottság! A magam részéről - és ezt a Jobbik nevében is 
mondhatom - magát a tárgysorozatba vételt támogatni tudom, hiszen fontos, hogy 
egyértelmű üzenetet fogalmazzunk meg, viszont mellette azt is hangsúlyoznám, hogy 
mindenképpen fontosnak tartanám azt, ha további érdemi javaslatok is belekerülnének 
ebbe az indítványba, mert ebben a formában a mi képviselőcsoportunk ezt nem tudná 
elfogadni. Tehát, ha a Ház elé kerülne, akkor természetesen nyújtanánk be olyan 
módosító javaslatokat, amiket mi fontosnak tartanánk.  

Tehát egyik oldalról azt le szeretném szögezni, hogy rossz üzenetnek vélném, ha 
a bizottság nem támogatna egy ilyen tárgysorozatba vételt, hiszen arról van csak szó 
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ebben az esetben, hogy elinduljon egy konstruktív vita arról, hogy az Európai Unió 
tagjaként hogyan képzeljük el a jövőt, viszont itt át is vezetnék arra, hogy én mit 
tartanék fontosnak: azt, hogy megjelenítsünk valamilyen hozzáadott értéket is ebben 
az indítványban, hiszen az, hogy az Európai Unió értékei mellett kiállunk, azt 
gondolom, önmagában kevés ebből a szempontból, itt Magyarország határozott 
álláspontja is meg kell hogy jelenjen akár a kohéziós politika tekintetében - amire 
képviselőtársam utalt -, akár más olyan kérdésekben, amelyek egy nemzeti minimumot 
kellene hogy képezzenek; gondolok itt, mondjuk, az elszakított területeken élő 
magyarság helyzetével összefüggésben az őshonos kisebbségek jogainak 
előmozdítására.  

Tehát ilyen jellegű pontoknak meg kellene jelenniük egy határozati javaslatban, 
hogy azt is kifejezzük, hogy abban a helyzetben, amikor a brexitet követően egyébként 
is elindult az Európai Unióban egy reformfolyamat, és ez a vita zajlik az Európai 
Bizottságban, a Közösség különböző szintjein, a tagállamokban, akkor nekünk is 
egyértelműen állást kell foglalni abból a szempontból, hogy akár a tagállami 
parlamentek szerepének megerősítése vonatkozásában, akár más fontos ügyekben 
nekünk mi az álláspontunk. Tehát magát a tárgysorozatba vételt tudom támogatni, 
viszont csak kiegészítéssel tudjuk majd elfogadni, ha a szakbizottságunk úgy határoz, 
hogy tárgysorozatba veszi ezt a javaslatot, ami szerintem mindenképpen fontos lenne, 
hiszen minden korábbinál nagyobb a támogatottsága Magyarországon az Európai 
Uniónak. Már csak ezért is rossz üzenet lenne az, ha nem tennénk ezt meg a szavazás 
során. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ungár képviselő úré a szó. 
 
UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm szépen. Én Bana alelnök úrral egyetértésben 

szeretném mondani, hogy az LMP hasonló állásponton van. Hogy erről beszéljünk a 
plenárison, fontosnak tartjuk, ugyanakkor tartalmilag nagyon sok problémánk van a 
javaslattal.  

Például, hogy csak egyet mondjak, amennyiben a plenárisra kerül, vagy a vitában 
módosításként mindenképpen felvetnénk, hogy az Európai Unió strukturális 
problémáiról nincs benne szó. Nincs benne szó arról, hogyan feszíti szét a szegény és 
gazdag országokat a maastrichti kritériumrendszer. Nincs benne szó arról, hogy milyen 
demokratikus vezetési válság van az Európai Unióban. És például nincsen szó arról, 
hogy az európai értékeket hogy sértik meg más tagállamok, ami ellen a liberálisokkal 
együtt már léptünk fel közösen, itt például az Északi Áramlat II., illetve a Mangold-
ügyre tudok gondolni.  

Tehát sok olyan dolog hiányzik szerintem ebből, ami egy teljes képet vetne fel. 
Ezért egy kicsit egyoldalúnak érzem, de ennek ellenére magát a témát nagyon 
fontosnak tartom, és támogatom, hogy ezt megbeszéljük. Még egy hozzászólás lenne, 
hogy mivel mindannyian tudjuk, hogy európai parlamenti választások lesznek, itt a 
következő kampány, minden kétséget kizáróan sok ilyen kérdés lesz. Ugyanakkor azt 
gondolom, hogy az országgyűlési képviselőcsoportoknak kell tudni erről nem 
kampányszinten beszélni, úgy, hogy mi az Európai Unió tagjaként maradó nemzeti 
minimum felé el tudjunk indulni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még valakinek 

kérdése, véleménye. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyen jelzést.  
 Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Szeretném megköszönni az ön 

munkáját. Szeretném emlékeztetni a bizottságot, hogy az elmúlt ciklusban Fodor 
Gábor képviselőtársamnak volt egy hasonló indítványa. 
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Arra is emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy a tavalyi évben a római 
szerződések aláírásának 60. évfordulója kapcsán is több indítványról döntöttünk, és 
akkor is elmondtam, hogy akkor sem tartottuk időszerűnek önálló nyilatkozat tételét, 
és most sem, tudniillik Orbán Viktor miniszterelnök úr legutóbb az új kormány 
megalakulásakor is megerősítette, hogy Magyarország helye az Európai Unióban van, 
és hazánk érdeke az erős Európai Unió. Természetesen lehetnek vitáink a Bizottsággal, 
de a tagság nem lehet kérdés Magyarország számára. Így tehát ennek az indítványnak 
nem látom az indokoltságát.  

Több hozzászólás nem lévén, visszaadom a szót képviselőtársamnak, az 
előterjesztőnek. Tessék parancsolni! 

Bősz Anett reflexiója 

BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. A Magyar Liberális Párttal 
azért szerettük volna újfent nagyon hasonló formában ezt az önálló képviselői 
indítványt benyújtani, mert úgy látjuk, hogy bár a miniszterelnök és a kormány 
különböző tagjai sokszor megerősítik nyilatkozataikban az európai uniós tagságunkat, 
ugyanakkor komoly problémákat látunk a hazai demokratikus intézményrendszer, a 
jogállami normák, sőt, még a piacgazdaság működésében is. Ez volna az a hármas 
fogat, amelyen alapulhatna egy olyan intézményrendszer, amelyben az egyenlő 
méltóság elve, az egyenlő bánásmód elve és nagyon sok olyan, szabad világban 
keletkezett és intézményrendszeri szinten biztosított és az állampolgárok életében 
stabil, nemcsak értékrend, hanem ez egy érdek, egy közös érdek is, hogy az 
állampolgárok tudjanak hová igazodni; tudják azt, hogy nem egy káoszba érkeznek meg 
akár a jogállamot tekintve, akár a demokráciát tekintve.  

Egyre mélyülő aggodalommal figyeljük, hogy bár Magyarországon a 
nyilatkozatok azt láttatják, hogy a magyar kormány komolyan gondolja az európai 
uniós tagságunkat, azonban az Európai Unióban nagyon sok, vitán felül álló 
intézményrendszer, illetve értékrend még sincs komolyan gondolva a magyar kormány 
részéről, legalábbis ezt látjuk. Azt gondoljuk, liberálisként kötelességünk felhívni rá a 
figyelmet.  

Én nagyon megköszönöm képviselőtársaimnak, akik a tárgysorozatba vételt 
támogatnák. Természetesen az is a célja ennek az indítványnak, hogy induljon el egy 
konstruktív vita. Én pontosan tudom, hogy a különböző képviselőcsoportoknak 
különböző álláspontjaik vannak arra nézve, hogy milyen módon reformálnák meg az 
Európai Uniót. Magunk egyébként a Magyar Liberális Párttal sem vagyunk 
kritikátlanok az Európai Unióval szemben.  

Abban azonban nagyon határozottak vagyunk, hogy Magyarország, tény és való, 
elszakadt az Európai Közösség magjától. Elszakadt egy olyan magtól, amely valóban 
progresszív fejlődési pályát tud befutni, és ez már a régiós összehasonlításainkban is 
megmutatkozik. Ez az, amiért nagyon fontosnak tartjuk ezt az indítványt, és kérem 
önöket újfent, hogy amennyiben meg tudtam önöket győzni, úgy támogassák ezt az 
indítványt és vegyük tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Hallottuk az előterjesztő 
indokait. Mindenkinek megfelelő információja van ahhoz, hogy döntsön a 
tárgysorozatba vételről. Tehát szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja Bősz Anett 
képviselőtársam indítványának tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Tehát bizottságunk nem 
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támogatta a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen képviselőtársam előadását. (Bősz 
Anett: Köszönöm szépen. - Bősz Anett távozik a bizottság üléséről.) 

Tájékoztató a Közös Európai Menekültügyi Rendszer reformjához 
kapcsolódó európai uniós tervezetekről 
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete egy harmadik 
országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok 
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás) [COM 
(2016) 270; 2016/0133 (COD)] 
b) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nemzetközi védelmet 
kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról 
(átdolgozás) [COM (2016) 465; 2016/0222 (COD)] 
c) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli 
nemzetközi védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról, 
valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről [COM 
(2016) 467; 2016/0224 (COD)] 
d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós áttelepítési 
keret létrehozásáról és az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról [COM (2016) 468; 2016/0225 (COD)] 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk bizottsági ülésünket a második napirendi ponttal: 
tájékoztató a Közös Európai Menekültügyi Rendszer reformjához kapcsolódó európai 
uniós tervezetekről. Összesen négy tervezet van. Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért 
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 
megállapításáról. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nemzetközi védelmet 
kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról. Az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli nemzetközi védelemre vonatkozó 
közös eljárások létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül 
helyezéséről. Végül az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós áttelepítési 
keret létrehozásáról és az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm a napirendi pont előterjesztőjét, dr. Hegyaljai 
Mátyás urat, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát. Köszönöm az államtitkár 
úrnak, hogy az elmúlt időszakban is nagyon aktívan részt vett bizottsági üléseinken, és 
további jó együttműködést kívánok az elkövetkezendő időszakban államtitkár úrnak és 
munkatársainak! 

Tisztelt Bizottság! A közös menekültügyi reform elemeivel az elmúlt ciklusban 
szubszidiaritásvizsgálat és egyeztetési eljárás keretében is foglalkoztunk. A bolgár 
elnökség munkáját szoros figyelemmel kísértük és ma leginkább a múlt heti Belügyi 
Tanács ülésének eredményeiről kérnénk egy rövid áttekintést, különös figyelemmel a 
dublini rendelet módosítására.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Átadom a szót, tessék parancsolni! 

Dr. Hegyaljai Mátyás tájékoztatója 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr és nagyon köszönöm a meghívást. Mint ahogy a 
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korábbi időszakokban is meghívtak erre a tanácskozásra, úgy gondoljuk, hogy ez 
valóban olyan téma, amely kiemelt figyelmet érdemel. Örülök, hogy ez a bizottság már 
ilyen korán foglalkozik ezzel.  

Ha a négy elemet nézem a 7-es csomagból, erről már többször beszéltünk 
részletesen, akkor természetesen tartom a megadott napirendet és a tematikát, 
azonban csak néhány gondolatot mondok arról, hogyan zajlottak a tárgyalások a bolgár 
elnökség alatt úgy általában, mert ez az elmúlt 6 hónap eseménye. 

Mi már tavaly is megmondtuk a bolgár elnökségnek, hogy ez a dossziékezelési 
mód nem fog eredményre vezetni. A mi álláspontunk teljesen világos volt korábban, és 
mi szerettük volna az Európa Tanács döntésének megfelelően majd politikai szinten 
tárgyalni, addig nem akartuk technikai szinten. Hogy ez másképp történt, ez nyilván a 
mindenkori EU-s elnökség jogköre, hogy hogyan kezeli a dossziét. 

Az elnökség célkitűzése az volt, hogy most június végére a mandátumot majd 
elfogadják mindkét dosszié tekintetében, mind a dublini tervezet, mind pedig az 
eljárási irányelv tekintetében. 

Nagyon sok vitát folytattak a tagállamok ebben a kérdésben, ugyanis úgy döntött 
az elnökség, hogy egy úgynevezett „elnökség barátai” csoporton belül tárgyalják ezeket 
a dossziékat, ami azt jelenti, hogy hét ilyen találkozóra került sor az elmúlt fél év során, 
többnapos intenzitásokkal. Teljesen az elején azért Magyarország egyedül volt azzal az 
álláspontjával, hogy ez a tárgyalási folyamat így nem megfelelő, nem ezt határozta meg 
az Európai Tanács, nem ezt akarjuk követni, és a Dublin-dossziéban különösen az 
elemek nem felelnek meg a mi elvárásainknak, illetőleg nem felelnek meg, úgy 
gondoljuk, az egész európai uniós döntéshozatali rendszernek sem. 

Ettől függetlenül az elnökség ragaszkodott ehhez a tárgyaláshoz, és úgy 
gondolta, hogy majd ezt sikerre viszi, különösen azért, mert a 2016-os benyújtása óta 
ennek a csomagnak igazából jelentős előrelépéséről nem is tudunk beszámolni pont 
azért, mert eléggé fragmentáltak az álláspontjai az egyes országoknak.  

Abban viszont nagyon nagy volt az egyetértés, hogy csomagként kezeljük ezt a 
hét elemből álló dossziét, azonban mégis, miután az elnökség leválasztotta a Dublin 
IV.-tervezetet erről, nyilván ez nem volt elfogadható számunkra. Először még talán 
Lengyelország is mögénk állt, végül az lett a végeredmény - itt, ebben a körben 
elmondhatom -, hogy egyedül Magyarország ellenezte ezt még decemberben, illetőleg 
januárban, amikor megindult a tárgyalás.  

Itt mik azok a pontok, amelyek a tagországokat megosztják? A tárgyalások során 
látható volt, hogy ezek az elemek egyre inkább az adott országok ellenérzését váltják ki. 
Magyarország már régebben is megmondta, hogy itt nem az elosztási kvótákról kell 
beszélni, nem a beérkezett embereket kell különböző országba kényszeríteni, hogy ott 
lakjanak, különösen azért, mert nem is akarnak odamenni, ahova az elképzelés szerint 
ez a tervezet kényszerítené őket, hanem mi már nagyon régóta azt mondjuk, hogy a 
külső határok védelme az, ami fontos, és lépjünk fel a menekültügyi rendszerrel való 
visszaélés ellen. Pont ez az elem - ha fel tudunk lépni a menekültügyi rendszerrel való 
visszaélés ellen - az, amely megkérdőjelezi egyáltalán azt, hogy a Dublin III. hatályos 
rendeletnek szüksége van-e módosításra, hiszen nem tudjuk, hogy akkor hogyan 
működne ez a rendszer, ha már ezeket a problémákat az EU-n kívül kezelnénk. 

Azt mondtuk, hogy már korábbi elnökségek is próbálták ezt a háromlépcsős 
szolidaritási rendszert erőltetni, viszont mi készítettünk egy anyagot, amiben pontosan 
kiszámoltunk, mert az volt az álláspont, hogy csak a legextrémebb esetben lép majd be 
ez a harmadik fokozat, amikor kötelező relokációra van szükség. Azonban a mi 
számításaink alapján ez már az első adandó pillanatban megjelenik a dublini tervezet 
rendszerében. Miért jelenik meg? Azért jelenik meg, mert Görögországon már olyan 
nagy a nyomás, hogy az allokációs kulcsban, amivel elosztják az egyes tagállamokra 
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jutó, tisztességes menedékkérők számát, Görögország 456 - nem is tudom pontosan - 
százalékon van, ami azt jelenti, hogy már azonnal az első lépcsőben ezt el kell kezdeni.  

Ezt nagyon sok tagállam menet közben belátta, és ma ott tartunk ebben a 
tervezetben, hogy nemcsak Magyarország ellenzi a kötelező elosztást, hanem a V4-ek 
már globálisan nem értenek egyet, nem ért egyet ezzel már Ausztria sem. Sőt, Ausztria 
legutóbb azt mondta, hogy ha nem sikerül elérni majd júniusban egy konszenzust az 
Európai Tanácson, akkor ő teljesen új alapokra fogja helyezni ezt a dossziét - a 
következő hónapban Ausztria veszi át az EU elnökségét -, és más szempontokból fogja 
ezt kezelni. Nyilván ismeri itt mindenki, hogy Ausztria álláspontja az új kormány 
tekintetében teljesen megváltozott, ők is már azt mondják, hogy az Európai Unióba 
nem lehet beengedni a menedékkérőket, hanem mielőtt belépnek, akkor kell 
megvizsgálni, hogy jogosult-e a belépési kérelem, és majd miután eldöntöttük, hogy 
igen, jogosult, akkor beléphet, megkapja. Aki viszont nem jogosult, azt már be sem 
szabad engedni az Európai Unió területére, hiszen látjuk a mai nap, mi van azokkal, 
akik már bent vannak, és nem jogosultak: kiutasítani sem tudjuk őket nagyon sok 
okból, egyrészt egyes országok nemzeti rendszere, sajnálom, de azt mondom, szinte 
alkalmatlan arra, hogy ezeket a kiutasításokat végrehajtsa, a visszafogadási 
egyezményeknek a harmadik országok nem tesznek eleget, tehát gyakorlatilag azt 
látjuk, hogy csak bejönnek az emberek, viszont megszabadulni tőlük nem tudunk.  

Ráadásul a legutóbbi BIÜT-ön - most azért említem ezt, mert ez a múlt heti 
esemény, ami szerintem a legfrissebb és érdekes - már Hollandia és Németország is 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy ez a Dublin IV.-dosszié így, ebben a formában 
nem alkalmas a konszenzus elfogadására, és akkor még nem beszéltem arról az 
elemről, a felelősség kérdéséről, az első belépési ország felelősségéről. Az eredeti 
tervezet tíz évre akarta ezt a limitet megszabni. Nyilván ez egyik olyan országnak sem 
felel meg, amely frontországnak számít, hiszen nem akarják tíz éven keresztül azt a 
felelősséget magukban hordozni, hogy bejön az ember, a menedékkérő, majd ők 
felveszik a listára, elkezdik megvizsgálni, eltűnik, majd évek múlva visszatér, vagy 
valahol megtalálják és visszaadják, és gyakorlatilag mindig a frontországba kerülne 
visszatérésre.  

Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban 16 olyan 
EU-s ország van, amely szerint ez a Dublin IV.-rendelettervezet jelen formában nem 
elfogadható. Várjuk az Európai Tanács június 28-29-ei ülését. Nem nagyon hisszük azt, 
hogy ezen a Tanács-ülésen megállapodás születhet, annak ellenére, hogy az Európai 
Parlament felszólított arra, hogy ezt a rendelettervezetet mindenképpen el kell fogadni, 
még akkor is, ha nincs meg a konszenzus. Bízom abban, hogy a tanácsi mandátum 
ebben az esetben erős lesz, és akkor nem tudunk továbbhaladni, és akkor majd 
várhatjuk azt, hogy Ausztria milyen javaslattal áll elő, és hogyan tudja kezelni ezt a 
kérdést; azt gondolom, pragmatikusabb szempontból, és talán hatékonyabb módon is, 
hiszen azt már a korábbi találkozásunk során is elmondtam, hogy ez az áttelepítési 
rendszer a statisztikát nézve teljesen alkalmatlan arra, hogy működőképes legyen. 

A következő dosszié a befogadási irányelv. Ezt nagyon kevés alkalommal tűzték 
napirendre, különösen azért, mert a hangsúly a Dublin IV.-en és az eljárási irányelven 
volt. A trialógus tárgyalások ugyan megkezdődtek a bolgár elnökség alatt, mert 
megadta a Tanács a mandátumot erre a tárgyalásra, azonban nagyon-nagyon elhúzódik 
ez a tárgyalás, és azt gondoljuk, hogy ez még nagyon sokáig fog tartani. Amiben mi 
nagyon konzekvensek vagyunk ebben a befogadási irányelvben, hogy mi semmiképpen 
nem támogatjuk azt, hogy a menedékkérők olyan jogosultságokkal bírjanak, mint az 
egyes országok saját állampolgárai, hiszen azt gondoljuk, hogy ez teljesen rossz irány. 

Az eljárási rendelettervezet szintén technikai szinten van tárgyalva. Ebben az a 
komplikáció, hogy nagyon sok olyan elem van, amely önmagában nem értelmezhető, 
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hanem kapcsolatban van az egyéb dossziékkal - a Dublinnal és a másik dossziéval -, 
ezért folyamatosan változik, hogy milyen irányba mozogjunk. Két kiemelt kérdés van, 
az egyik a biztonságos országok kérdésköre, a másik pedig a bíróságokra vonatkozó 
kötelező rendelkezések.  

A biztonságos harmadik országok tekintetében már nagyon régóta húzódik a 
vita, azt pontosan ismerjük, hogy Magyarországnak mi itt az álláspontja. Mi 
szeretnénk, ha lenne egy közös európai uniós lista. Folyamatosan azt mondjuk, hogy 
azok az országok, amelyek már megkezdték a csatlakozási tárgyalásokat az Európai 
Unióval, jogosan kerülhetnek föl a biztonságos harmadik országok listájára. Legyünk 
őszinték, azért nem mondhatjuk azt, hogy az EU-ban bárkinek is az élete közvetlen 
veszélynek van kitéve, és nyilván, ha már megkezdi az EU valakivel a tárgyalásokat, 
akkor azt gondoljuk, hogy olyan állammal nem kezdi meg az Európai Unió a 
tárgyalásokat, ahol esetleg azok a feltételek nincsenek meg, amelyek az Európai Unió 
normáiban megkövetelhetők.  

Mi azt gondoljuk, hogy emellett van lehetőség egy nemzeti listára is, hogy ez meg 
legyen alkotva, de itt a tagállamok még azon vitatkoznak, hogy van rá lehetőség, nincs 
rá lehetőség, tehát ez még elég hosszú ideig fog feladatot adni a szakértőknek, és úgy 
látjuk, hogy ez a dosszié sincs jelen pillanatban abban a helyzetben, hogy a 
Parlamenttel elkezdődhessenek a tárgyalások. 

Az áttelepítési keretrendszer esetében arról van szó, hogy egy harmadik 
országból minden ország a saját kiválasztási rendszere szerint a keretrendszer 
feltételeinek megfelelően betelepít magához személyeket. Nekünk korábban is az volt 
az álláspontunk, hogy nincs ellenünkre, ha valamelyik ország így kívánja megoldani 
bármilyen kérdésben - demográfiai, munkaerőpiaci, humanitárius hozzáállásban - 
megjelenő elképzeléseit, azonban mi ezt nem akarjuk csinálni, mi majd eldöntjük 
ebben az esetben, hogy mi az érdekünk, és hogyan végezzük el ezt a feladatot. Ezért 
nagyon fontosnak tartottuk, hogy az eredeti tervezethez képest - ami nem beszélt 
világosan arról, hogy ez most minden országnak kötelező lesz-e, vagy pedig csak 
azoknak az országoknak, amelyek ebben úgymond aktívan részt akarnak venni - 
kitartottunk a végsőkig, hogy ez expressis verbis megjelenjen a szövegben. Ez sikerült 
is, ez bekerült a szövegbe. Ez jó nekünk. Egy valamire kell figyelnünk a tárgyalások 
során: az Európai Parlament, úgy tűnik, nem akarja hagyni, hogy ez önkéntes 
maradjon. Vannak olyan jelek, hogy mindenkire ki akarja terjeszteni, tehát olyan 
legyen az önkéntes vállalás, hogy azért mindenki vállaljon. Tehát ez egy picit furcsán 
néz ki.  

Továbbra is arra fogunk figyelni, hogy ezt a tanácsi részről, ahol nekünk van 
befolyásunk, a korábban már elfogadott szöveggel kapcsolatban ezt az önkéntes jelleget 
meg tudjuk őrizni. Ebben az esetben úgy gondoljuk, hogy ez az áttelepítési 
keretrendszerről szóló tervezet olyan komoly problémát ezen túl számunkra nem 
jelent. 

Itt tartunk most, elnök úr. Nem akartam az időt túlságosan húzni. Próbáltam 
azokat az információkat megosztani, amik az elmúlt napok, hetek, hónapok eseményei. 
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer. 

 
ELNÖK: Köszönjük államtitkár úr tájékoztatóját. Megnyitom a vitát. 

Képviselőtársaim, akinek kérdése, véleménye van, az nyugodtan elmondhatja. Nem 
látok ilyet… (Jelzésre.) Tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr, akkor csak 
röviden. Vártam, hogy esetleg más szól, hogy ne én legyen az első jelentkező.  



13 

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a rövid tájékoztatót. Amit a 
biztonságos harmadik országokkal kapcsolatban elvként kimondott, azt a Jobbik is 
támogatni tudja. Ennek az álláspontunknak a korábbiakban is hangot adtunk.  

A kvótával kapcsolatban, a kvótarendszerrel összefüggésben szeretném azt a 
kérdést feltenni, hogy itt most pontosan mi is a helyzet, milyen változások mentek 
végbe? Utalt erre akár Ausztria tekintetében, hogy az ottani új kormány is egy más 
hozzáállást képvisel a korábbihoz képest, de mondjuk a bolgárok oldaláról is 
hangzottak el kritikus észrevételek, még most, abban az időszakban is, amikor ők töltik 
be a soros elnökséget. Tehát összességében itt mit látunk? Javult-e a helyzet a 
korábbiakhoz képest és többen értékelték-e át a korábbi álláspontjukat egy kötelező 
kvótarendszer vonatkozásában? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessely alelnök úré a szó! 

 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Helyettes Államtitkár Úr! A 

szokásos kérdéseimet fogom feltenni. Valóban, nagyon helyes az, hogy akkor lehetne 
eldönteni a Dublin III. rendelet módosításának a szükségszerűségét, ha annak minden 
pontját maradéktalanul betartanánk. Ezt ön is elmondta a felvezetőjében. Hol sérülnek 
ezek, tehát hol nincsen betartva, egyrészt területileg, másrészt a rendeletnek mely 
részei azok, amelyek egyes országokban nem kerülnek betartásra? 

A másik pedig az lenne, hogy azt mi tapasztalatból tudjuk 2015-ből, hogy 
nagyságrendben 100 menedék iránti kérelmet benyújtóból 2 az, aki a saját hazájában 
valós veszélynek van kitéve, tehát aki a menekültstátuszt joggal kaphatja meg. Azt is 
egyre több forrásból halljuk, hogy azon emberek kapcsán, akik 100 ezres számban 
érkeztek Európába és ilyen arányban menekültek, illetve gazdasági bevándorlók, egyre 
inkább felmerül a kibocsátó országba történő hazatoloncolás szükségszerűsége. Ez a 
reform, a Dublin III. reformja foglalkozik ezzel a kérdéssel? Hiszen a felvezetőben 
szintén elhangzott, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a jogi keretek tulajdonképpen 
szinte ellehetetlenítik azt, hogy bárkit is vissza lehessen toloncolni a kibocsátó 
országba. Nem lenne esetleg egyszerűbb erre európai uniós szinten valamiféle 
rendszert kialakítani? Kérdezem, hogy ebben a reformelképzelésben szerepel-e. Ha 
nem szerepel, akkor pedig mit gondolunk róla, hogy miért nem.  

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

Engedjen meg egy nagyon rövid megjegyzést! 
Az elmúlt heti Tanács-ülés háttéranyagában egy mondatot lehetett olvasni a 

nyugat-balkáni útvonal kapcsán, a közös uniós és tagállami intézkedésekkel indokolták 
a menekültek számának jelentős visszaesését. Úgy hiszem, ez egy elismerés annak a 
politikának, amit a magyar kormány az elmúlt két évben végzett a balkáni országokkal 
együtt. Ennél nagyobb elismerést nem várhatunk, de kérdezem, vannak-e még 
tagállamok, amelyek nem ismerik el a magyar-szerb határon létesített határkerítés 
szükségességét. A vitát tehát lezárom, és visszaadom a szót az államtitkár úrnak. Tessék 
parancsolni! 

Dr. Hegyaljai Mátyás válasza 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Ha megengedi, akkor a kérdések feltevésének sorrendjében 
reagálnék azokra.  

A biztonságos harmadik országot köszönöm, hogy támogatja, elnök úr. Ez 
tényleg egy nagyon fontos dolog. A mi részünkről ez teljesen alapvetés, hogy anélkül 
nem tudunk előrelépni, amíg erről nincs megállapodás.  
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A kötelező kvótákhoz, ahogy ezt a kérdést feltette, gyorsan elővettem ezt a 
táblázatot magamnak, mert minden számot én se tudok fejből, de ez világosan 
megmutatja, hogy most öt olyan ország van, amelyek már elérték az azonnali 
relokálandó személyek számát, ami azt jelenti, hogy a kötelező kulccsal számítva 
mindenkinek át kellene venni tőlük személyeket. Ebben nem nagyon van eltérés, ha 
csak annyi nem, hogy egyre több ország, különösen azok, amelyek ezt már belátták, 
hogy ez a kötelező allokációs rendszer nem felel meg, egyre inkább kezdenek hangot is 
adni ennek.  

Korábban is volt olyan, hogy: nem vagyunk benne biztosak, támogatjuk, érthető 
az álláspont, Magyarország jó irányba jár, aztán amikor meg leültek a miniszterek 
tárgyalni, akkor ezek a hangok valahogy nem jelentek meg. Szerencsére a V4-ek 
egységet képeztek, ahogy említettem. Ausztria, mint egy határozott ország, ezt a 
kérdést, úgy tűnik, hogy elutasítja, és úgy néz ki, hogy nemcsak ő, hanem már a Balti-
országok sem nagyon szeretnék ezt a kötelező elosztást, illetőleg már olyan országok se 
nagyon, mint talán Románia.  

Hogy a bolgár elnökség - a kérdésben ez is szerepelt - megváltoztatta az 
álláspontját: azt nem tudom, hogy kifelé ki mit nyilatkozik a sajtóban, ezt próbálom 
követni, de azért elég nehéz követni a sajtónyilatkozatokat, azt mindannyian tudjuk, 
azonban a bolgár elnökség a természeténél fogva nehéz helyzetben van. Beleállt ebbe 
az irányba, nyilván ezt tűzte ki célul, hogy a bel- és igazságügyi együttműködés 
területén ez a dosszié elfogadásra kerül júniusban. Most nagyon úgy tűnik, hogy ez a 
dosszié nem kerül elfogadásra júniusban, különösen azért, mert mindössze 7 olyan 
tagállam volt a múlt heti BIÜT-ön, amelyik szóban kiállt a tervezet mellett. A jelenlegi 
28-ból azért ez nem olyan jelentős szám.  

A bolgár elnökség, megmondom őszintén, igazából még összegezni sem nagyon 
tudta, rácsodálkozott a helyzetre. Úgy gondolom, most próbálják egy picit kikalapálni 
ezt a tervezetet olyan formában, hogy mit is lehet majd benyújtani a kormányfői 
csúcsra. Egyébként nyilván nincs nagyon mozgásterük, ők ezt végig akarták vinni, de 
június elején nem mondhatják azt, hogy nem sikerült.  

A Bizottság egyébként úgy kommentálta, hogy sikeres volt ez a tervezet, attól 
függetlenül, hogy tudjuk, hogy nem az. És ami még nagyon érdekes, és akkor ezt még 
megosztom önökkel, hogy Belgium nagyon határozottan és keményen kritizálta a 
Bizottságot, kritizálta az elnökségi javaslatot, és nagyon elkötelezett amellett, hogy 
most már vége, elég, mindenkit meg kell állítani a külső határokon, meg kell szűrni, és 
továbbra is beengedi azokat, akiknek van jogosultsága, akiknek pedig nincs, már ők 
sem akarják látni. Akikkel többször találkoztam, azért látják, hogy milyen fejlődési íven 
ment keresztül ez a tervezet. 

Tessely úr kérdése, hogy a Dublin III. minden pontját betartjuk-e, hol nincs 
betartva? A menekültügyi kérelmek elbírálása, a felelős ország. Tudjuk mindannyian a 
felelős ország kapcsán, említettem is, hogy melyik az, amelyik nagy nyomásnak van 
kitéve. Ami kicsit szomorú, a személyes véleményem az, hogy a 2015-ös migrációs 
csúcs után, amikor a nagy beáramlás volt, egy picit megnyugodtak a kedélyek 2017-re, 
és vannak olyan országok, amelyek azt gondolták, hogy ezzel megszűnt a probléma, és 
nincsenek felkészülve arra, hogy ez ismét erősödni fog.  

Most rácsodálkoznak erre a helyzetre, hogy hoppá, megint jönnek a migránsok, 
és akkor most mit csináljunk. Tehát volt egy kis idejük felkészülni, de nem feltétlenül 
tették meg. Való igaz, hogy nagyon kevés személy az, aki jogosult a menekültügyi - 
nemcsak a menekültügyi, akármilyen - védelemre, tehát oltalmazottként elismerve, ez 
teljesen mindegy, és nagyon nagy a gazdasági bevándorlók száma. A kibocsátó 
országokba, ahogy említettem én is, ön is, a visszatoloncolások nem igazából sikeresek. 
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Tehát nincs egy egységes EU-követelményrendszer, ez nagy gond, az Európai 
Uniónak kellene fellépni határozottan. Az Európai Unióban a Bizottságnak kellene 
nagy szerepet vállalni ebben, különböző tárgyalásokat lefolytatni. Itt nagyon sok 
minden felmerült, hogy azokat az országokat hogyan lehetne megrendszabályozni, 
amelyeknek van érvényes szerződésük, és mégsem hajlandóak erre. Felmerült az is, 
hogy a vízumkötelezett országoknak szigorúbb vízumkibocsátási feltételeket szabjunk 
meg, emeljük a vízumköltséget, határozzunk meg egy kvótát az adott országnak, hogy 
csak ennyi személynek ad az Európai Unió vízumot, illetőleg arról is szó volt, hogy 
mindenféle gazdasági nyomást gyakoroljanak ezekre az országokra. Nyilván itt szegény 
országokról van szó, ezért is menekülnek az emberek. Itt a gazdasági területen igenis 
volna lehetőség nyomást gyakorolni, de ez európai uniós közös fellépést igényelne.  

Ezért vannak országok, amelyek megpróbálnak bilaterális alapon megoldásokat 
találni, ezért előfordul, hogy egy országba, mondjuk, Belgium sikeresebben toloncol 
vissza, vagy Olaszország sikeresebben toloncol vissza embereket, míg az összes többi 
nem. Itt még akkor arra is van lehetőség, hogy ezekre az országokra, amelyeknek van 
bilaterális megállapodásuk, és sikeresek, fölcsatlakozni esetleg, hogy más országból is 
toloncoljanak vissza.  

Hogy ki végzi még ezeket a műveleteket, amit nem az egyes tagországok? A 
Frontexnek van egy ilyen hatásköre, hogy ezeket a kitoloncolásokat végezze. 
Szerencsére most már elértünk oda, hogy tízezer fölé emelkedett a visszatoloncolások 
száma, ami egyébként ebből a szempontból, ha visszanézzük a történelmet, egy nagy 
szám a Frontex részéről, mert 13 ezer körüli - most fejből nem mondom meg -, ahhoz 
képest viszont egész kis szám, hogy hány ember érkezik évente az Európai Unióba. Ha 
a két számot egymással összehasonlítjuk - a matematika elég szigorú dolog -, ott van 
bevétel, kiadás, és ebből pontosan láthatjuk azt, hogy mennyi a végeredmény.  

Hörcsik elnök úr kérdése, hogy a közös uniós intézkedések tekintetében 
mennyire ismerik el a menekültek számának visszaesésével összefüggő 
tevékenységünket. Én azt gondolom, most már nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy 
a nyugat-balkáni útvonal lezárása, azt mondják, megtörtént; hát megtörtént, ez igaz, 
de azért látjuk, hogy ismét emelkednek a számok. Egyre többen ismerik el azt, hogy 
ebben Magyarországnak szerepe van, persze hozzáteszik azt is, hogy az EU-török 
megállapodás a másik pillér, ami nagyon fontos volt. Ezt mi sem vitatjuk egyébként, 
mert nyilván azért Törökországban ott van 3,5 millió menekült, azokat a menekülteket 
ott kell tartani, tehát ebben nyilván Törökországnak jelentős szerepe van, és nekünk is 
továbbra is érdekünk, hogy ezek a menekültek ne induljanak el Európa irányába, még 
akár 10 százalékban sem, meg semmilyen százalékban, tehát ezt fent kell tartani.  

A kerítés. Nagyon jól tudjuk, hogy 2015-ben csak bírálatot kapott Magyarország 
minden országtól, illetve nagyon sok országtól, mert azt, hogy mindegyiktől, nem 
mondhatom, de rengeteg nemzetközi szervezettől, az NGO-kat ne is említsem, amelyek 
mindent mondanak. 2016-ban továbbra is így volt, és ahogy telt-múlt az idő, látszottak 
a számok, és látszott, hogy a nyugat-balkáni útvonalon a nyomás egyre kisebb, 
eljutottunk oda, hogy ma reggel olvasom az újságban, hogy Merkel asszony 
megdicsérte a magyar határkerítést. Azt gondolom, ha Németország, Európa vezető 
gazdasági hatalma egy ilyen kijelentést tesz, talán nem is nagyon kell innentől kezdve 
ezt tovább elemeznem nekem itt ezen a helyen.  

Azt gondolom, hogy ha már a kerítéssel így alakult - bár ez hosszú munka, nehéz 
munka, és sokáig tartott -, bízom benne, hogy a kvóta kérdésében is, ahogy látjuk, hogy 
egy-egy ország kezd átállni, belátja az összes ország, hogy ez így ebben a formában nem 
megoldás, tehát, amit annak idején kitaláltak, nem lehet ránk kényszeríteni, nemcsak 
a menekültekre, hogy hol legyenek, de az egyes tagországokra sem, hiszen az Európai 
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Unió tagországai azért függetlenek és el tudják dönteni, hogy hogyan kezeljék ezt a 
kérdést. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a tájékoztatóját. A következő 

ülésünkre is elvárjuk, hiszen a menekültügy egy olyan téma, ami nemcsak a magyar 
közvéleményt, hanem Európát is rendkívül foglalkoztatja. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! 11 órára terveztük a 3. napirendi pontot, ami 
tájékoztató Magyarország 2018. évi nemzeti reformprogramjára és 
konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus ajánlásokról. Szokás szerint két 
előterjesztőt hívtunk meg, Zupkó Gábor nagykövet urat, az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviseletének a vezetőjét, a kormány részéről pedig Balogh Lászlót, a 
Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárát. Én kérem képviselőtársaimat, hogy ne 
menjenek messzire. Technikai szünetet rendelek el 11 óráig, amikor megkezdjük a 
napirendi pont tárgyalását. Köszönöm szépen.  

 
(Szünet: 10.45 - 10.56) 

Tájékoztató Magyarország 2018. évi nemzeti reformprogramjára és 
konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus ajánlásokról 

ELNÖK: A rövid technikai szünet után folytatjuk a bizottsági ülésünket. A 
harmadik napirendi pontunkat kezdjük meg: tájékoztató Magyarország 2018. évi 
nemzeti reformprogramjára és konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokról. A napirendi pontnak szokás szerint két előterjesztője van: Zupkó Gábor 
nagykövet úr, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője - 
köszöntöm a nagykövet urat - és Balogh László, a Pénzügyminisztérium helyettes 
államtitkára. Köszöntöm államtitkár urat, úgy is mint bizottságunk tiszteletbeli tagjait, 
hiszen olyan sokszor vettek részt a bizottsági ülésünkön, hogy kiérdemelték ezt a 
tisztet. 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Az Európai ügyek bizottsága folyamatosan nyomon követi az 
európai szemeszter állomásait. Mai ülésünk aktualitását az Európai Bizottság által 
május 23-án közzétett országspecifikus ajánlások képezik. Még egyszer köszönöm, 
hogy előterjesztőink együtt tudnak most jelen lenni. Fontos a dialógus, úgy hiszem, 
hogy ne csak a Bizottság, hanem a kormány részéről is hangozzanak el a vélemények.  

Elsőként tehát a képviseletvezető úrnak adom meg a szót, utána pedig az 
államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

Zupkó Gábor tájékoztatója 

ZUPKÓ GÁBOR, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Örömömre szolgál, hogy az Európai ügyek 
bizottsága egyik első ülésén ismét itt lehetünk és az új parlamenttel, a megválasztott 
bizottsággal is folytatódhat az eddigi konstruktív párbeszéd. Ígérhetem, hogy az 
eddigiekhez hasonlóan a Képviselet is - az Európai Bizottság véleményének 
megfelelően - igyekszik minél intenzívebb dialógust folytatni az Országgyűléssel, 
hiszen az európai intézmények véleménye szerint is rendkívül fontos a nemzeti 
parlamentek bevonása a szakpolitikák előkészítésébe és végrehajtásának figyelemmel 
kísérésébe, és nagyon köszönöm, hogy a bizottság tagjai és az elnök úr partnerek voltak. 
Természetesen gratulálok a megválasztásukhoz, köszöntöm az új tagokat. Köszönöm 
az eddigi tagoknak és az elnök úrnak az együttműködést, és természetesen felajánlom 
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a segítségemet a bizottságnak és a bizottság tagjainak is ennek a párbeszédnek a 
folytatására. 

A napirenden az európai szemeszter május 23-ai csomagja szerepel, ezen belül is 
az országspecifikus ajánlások. Mielőtt azonban kitérnék az ajánlások részletes 
ismertetésére, engedjék meg, hogy egy kicsit kitágítsam a beszélgetés látókörét, 
röviden beszéljek arról, milyen gazdasági környezetben is születtek meg ezek az 
ajánlások. Az európai gazdaság az elmúlt évtized leggyorsabb növekedési ütemét 
produkálja; csúcson van a foglalkoztatás, élénkülőben a beruházások, és javulnak az 
államháztartási pozíciók is.  

Bár a növekedés a következő két évben előrejelzésük szerint enyhén lassulhat, 
továbbra is erős marad. A közös valuta létrehozása óta először 2018-ban fordul elő, 
hogy a hiány az euróövezet összes tagországában a GDP 3 százaléka alatt lesz.  

Ezeket a kedvező feltételeket ki kell használni a gazdaság ellenállóképességének 
erősítésére. Ez jelenti olyan költségvetési tartalékok kiépítését, amelyek nagyobb 
mozgásteret biztosítanak a tagállamoknak a következő visszaesés idején. Emellett a 
termelékenység, a beruházások, az innováció és az inkluzív növekedés előmozdítását 
célzó strukturális reformokat is fontos végrehajtani. Azaz a tetőt a napsütés idején 
érdemes megjavítani, mint ezt mindannyian tudjuk, érdemes figyelembe venni a régi 
bölcsességeket. Az előterjesztett országspecifikus ajánlások a kedvező gazdasági 
kilátások nyújtotta lehetőségek kihasználására törekednek, és a tagállamokat további 
intézkedések megtételére ösztönzik. 

Az európai szemeszter mechanizmusának 2011-es indulása óta a tagállamok az 
országspecifikus ajánlások több mint kétharmada tekintetében részben vagy egészben 
teljesítették az ajánlásokat. A Bizottság megbízatása ideje alatt, tehát a jelenlegi 
Bizottság mandátuma alatt, az európai szemeszter egyre racionalizáltabbá és 
inkluzívabbá vált, de a tagállamok által az ajánlások végrehajtása terén elért 
eredmények még mindig elmaradnak a várakozásoktól. 

Az elfogadott reformok tagállami végrehajtásának további támogatása 
érdekében a Bizottság továbbfejlesztett költségvetési eszközökre is tett javaslatot, tehát 
támogatásokra is javaslatot tett, különösen, ha ránézünk a következő költségvetési 
keretre. Ez tehát azt jelenti, hogy ajánlásokról beszélünk, azaz néhány kivételtől 
eltekintve a tagállamok együttműködésére, egyetértésére van bízva, hogy ezeket 
végrehajtják-e. A Bizottság emellett egyre több eszközzel támogatja az ajánlások 
gyakorlati megvalósulását. Egyrészt ez irányba hat a folyamatos párbeszéd, illetve a 
helyzetelemzés, és a megoldások tekintetében keressük a közös álláspontot. Ilyen a 
tagállami parlamentekkel folytatott párbeszéd, a mai beszélgetés is, és az egyéb érintett 
felek minél intenzívebb bevonása a párbeszédbe, de ilyen a nemrég létrehozott 
strukturálisreform-támogató program is. Utóbbiban Magyarország is aktívan részt 
vesz.  

Itt jegyzem meg, hogy a 2021-27-es, többéves költségvetési keret részeként a 
Bizottság javasolta egyrészt a strukturális alapok felhasználása és az európai 
szemeszter közötti kapcsolat még szorosabbá tételét, és emellett még egy 
reformösztönző eszköz létrehozását is mintegy 22 milliárd eurós kerettel, amely 
elsősorban az európai szemeszter során azonosított strukturális reformok 
megvalósítását ösztönzi pénzügyi eszközökkel is.  

Rátérek most az úgynevezett tavaszi csomagra. Ez egy vaskosabb dokumentum, 
ebből a fontosabb, kiemelt ajánlásokat is el fogom mondani, egyiket részletezni is 
fogom. De arra is ki szeretnék térni, hogy ez nem egy önálló dokumentum, tehát nem 
önmagában olvasható - úgy is elég vaskos -, természetesen része a 
szemeszterfolyamatnak. A szemeszterfolyamatot - aki esetleg új ebben a folyamatban - 
nem úgy kell elképzelni, hogy úgymond európai bürokraták üldögélnek a brüsszeli 
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irodájukban, és kitalálják, hogy mi lenne jó Magyarországnak, hanem ennek fontos 
része az a párbeszéd, amelyet a tagállami partnerekkel folytatunk, időszakonként 
munkatársaink eljönnek Magyarországra, találkoznak a minisztériumi 
szakemberekkel, de nemcsak a minisztériumi szakemberekkel, hanem a gazdaság 
szereplőivel, egyetemi szakértőkkel, civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel, 
szakszervezetekkel, munkáltatói érdekképviseletekkel, tehát ez egy nagyon fontos 
dialógus, és egyre inkább most már a tervezetről is folyik egyeztetés, tehát próbálunk 
olyan javaslatokat letenni az asztalra, ahol meglesz az ownership, tehát a tulajdonosi 
érzés azok részéről, akikkel együtt ezt megfogalmaztuk, hiszen minden ajánlás annyit 
ér, amennyit megvalósítanak belőle, és akkor fogják maguknak érezni a tagállamok 
ezeket az ajánlásokat, ha minden lépcsőben, amikor ezeket előkészítettük, el tudják 
mondani a véleményüket. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban valóban egy jó 
szakmai párbeszéd alakult ki a partnerekkel, a most Pénzügyminisztériumnak hívott 
minisztérium koordinálásával. 

Mi is van ebben a csomagban? A Bizottság kommunikációja a 2018-as európai 
szemeszterről, valamint a tagállamoknak javasolt ajánlások. A következő nagyobb tétel 
a költségvetési jellegű dokumentumok, amelyekről később részletesen is beszélek, 
illetve a Bizottság kommunikációja a stabilitási és növekedési egyezménnyel 
kapcsolatos tapasztalatokról.  

Mi az újdonság a 2018-as ajánlásokban? Tekintettel a kedvező gazdasági 
helyzetre, az idei ajánlások előretekintőek, a cél a fenntartható, inkluzív és hosszú távú 
növekedés elérése. Fókuszban vannak az olyan strukturális reformok, amelyek javítják 
az üzleti környezetet az innováció és a beruházások számára, a munkavállalók 
felkészülését a jövő kihívásaira, és megerősítik a gazdaságot az olyan hosszú távú 
kihívásokkal szemben, mint a demográfiai trendek, a migráció vagy a klímaváltozás. 
Idén a szociális szempontok is megerősödtek az ajánlások között, figyelembe véve a 
tagállamok által ősszel elfogadott szociális jogok európai pillérét. 

Az ajánlások további sorsa a megszokottnak megfelelő, természetesen ezek most 
tervezetek, most zajlik az egyeztetés a tagállamokkal a Tanács különböző 
bizottságaiban, a végleges szöveghez az állam- és kormányfők is egyetértésüket adják 
az Európai Tanácsban, és ezt követően a Tanács formálisan is elfogadja őket tanácsi 
ajánlásként.  

Ahogy látszik az ajánlásokban - erre is kitértem az előbb -, ezek nem önállóan 
olvashatóak, nyilvánvalóan volt előtte az országjelentés, ami tartalmaz pozitívumokat 
és negatívumokat. Ha valaki csak az ajánlásokat olvassa, azt gondolja, hogy az Európai 
Bizottság csak a negatívumokat látja. A pozitívumokra nem kell ajánlásokat tenni. 
Ezért kell együtt olvasni az országjelentést és az ajánlásokat, hiszen az 
országjelentésben a pozitívumok is benne vannak, csak néhány alcímet olvasok: a stabil 
gazdasági fellendülés lehetőséget teremt a következő évtized fenntartható 
növekedésének biztosításra, 2015-ben a magyar gazdaság egy átmeneti csillapodást 
követően erőteljesen nőtt, a foglalkoztatás rekordokat döntött, a banki hitelezés erőre 
kapott, a kiegyensúlyozott növekedési pálya mellett kockázatok is vannak, bizonyos 
területeken előrehaladást ért el az országspecifikus ajánlások végrehajtásában, jól 
teljesít a szociális jogok európai pillérét támogató szociális eredménytábla számos 
mutatója tekintetében, de egyes területeken még maradtak kihívások. Most néhány 
pozitív tételt mondtam, erre nem születnek ajánlások, hiszen ennek örülünk, és vannak 
nyilvánvalóan olyan helyek és olyan területek, ahol úgy látja a Bizottság, hogy 
intézkedéseket kellene tenni, erre vonatkoznak az ajánlások.  

Magyarország számára három ajánlást javasol az Európai Bizottság. Az első 
ajánlás a költségvetési kérdésekkel foglalkozik. Magyarország 2018-ban biztosítsa az 
ajánlásnak való megfelelést a középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától 
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való jelentős eltérés korrekciója céljából! 2019-ben biztosítsa, hogy a nettó elsődleges 
államháztartási kiadások nominális növekedési rátája ne haladja meg a 3,9 százalékot, 
ami a GDP 0,75 százalékának megfelelő éves strukturális kiigazításnak felel meg! Ez a 
mondat első és második hallásra is elég súlyos, ezért egy kicsit részletekbe fogok 
belemenni, hogy jobban érthető legyen, amit mondani szeretnék.  

A második ajánlás az üzleti környezet javasítását célozza. Magyarország 
folytassa az adórendszer egyszerűsítését, különösen az ágazati különadók csökkentése 
révén! Javítsa a döntéshozatali folyamat minőségét és átláthatóságát hatékony 
szociális párbeszéd, az egyéb érdekelt felek bevonása, valamint rendszeres és megfelelő 
hatásvizsgálatok révén! Erősítse meg a korrupcióellenes kereteket és az ügyészség 
munkáját! Fokozza a versenyt és az átláthatóságot a közbeszerzés terén, többek között 
azáltal, hogy az elektronikus közbeszerzési rendszerben keletkezett adatokat a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi! Erősítse a versenyt, a szabályozás 
stabilitását és az átláthatóságot a szolgáltatási és különösen a kiskereskedelmi 
ágazatban! 

A harmadik csoportja az ajánlásoknak pedig a gazdasági fejlődés humántőke-
oldalára fókuszál. A javaslatok szerint az aktív munkaerőpiaci intézkedések 
minőségének javításával szabadítson fel további munkaerő-tartalékokat. Javítsa az 
oktatási eredményeket, és növelje a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák 
részvételét a minőségi és inkluzív többségi oktatásban! Javítsa a szociális ellátások és 
az álláskeresési járadékok megfelelőségét és a támogatottak körét!  

Az első ajánlásra kicsit részletesebben is kitérnék, ami valószínűleg hozzájárul az 
egyébként nagyon sűrű mondat megértéséhez. Amint önök által is ismert, a stabilitási 
és növekedési egyezmény célja, hogy biztosítsa a közpénzügyek fenntarthatóságát. 
Ennek érdekében országspecifikus középtávú költségvetési cél kerül meghatározásra, 
azaz kijelölésre kerül egy középtávon elérendő, azután fenntartandó költségvetési 
egyenleg a GDP százalékában. Ezt az egyenleget a gazdasági ciklus hatásától és az 
egyszeri tételektől megtisztítva állapítják meg, és strukturális egyenlegnek nevezik.  

Magyarország esetében ez a GDP 1,5 százalékát kitevő hiány. Ha a középtávú 
költségvetési célnál érdemben nagyobb a költségvetés hiánya, akkor a Tanács 
szignifikánseltérés-eljárás indításáról dönthet. Szélsőséges esetben, amikor a 
költségvetési hiány még magasabb és a GDP 3 százalékát is meghaladja, a Tanács 
túlzottdeficit-eljárást indíthat. Önök által is ismert, hogy Magyarország a túlzottdeficit-
eljárás hatálya alá tartozott az uniós csatlakozás után, 2004-től kezdődően egészen 
2013-ig.  

Nem véletlen, hogy az államadósság a GDP 80 százalékáig szökött fel 2012-re. A 
2012-2013-ban lezáródó költségvetési konszolidációt követően, nagy erőfeszítések 
árán, stabilizálódott a helyzet. Az elmúlt években azonban azt tapasztaljuk, hogy a 
költségvetési fegyelem fokozatosan újra lazulni kezdett. 2017-re a strukturális 
költségvetési hiány már Magyarországon volt a második legmagasabb az Unióban.  

A költségvetési politika lazulása a sima költségvetési hiányban egyelőre nem, vagy 
csak kis mértékben érhető tetten, mivel a gyorsan növekedő kiadásokat a felívelő 
gazdasági ciklusból eredő, illetve egyszeri többletbevételek jórészt ellentételezik. 

A tartós folyamatokat azonban a strukturális egyenleg, illetve annak változása 
mutatja meg. Márpedig a költségvetés strukturális hiánya 2017-ben a stabilitási 
növekedési egyezmény szabályai által az adott helyzetben meghatározott követelmény, 
azaz szinten maradás helyett 1,4 százalékponttal 3,1 százalékra romlott. Ebben szerepet 
játszottak az adócsökkentések és a jelentős hazai forrással megvalósított beruházási 
kiadások is.  

Kiemelendő, hogy az elmúlt évek gyors kamatkiadás-csökkenése által teremtett 
költségvetési mozgásteret a kormányzat elsősorban gazdaságélénkítésre használta, 
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noha nem várható, hogy a jelenleg rendkívül kedvező nemzetközi kamatkörnyezet 
tartósan fennmarad.  

Mindezek fényében a Bizottság azt a tanácsi ajánlást javasolja, a magyar kormány 
gondoskodjon arról, hogy a strukturális egyenleg 2018-ban egy százalékponttal 
javuljon.  

Érdemes figyelembe venni, hogy a 2018 tavaszi bizottsági előrejelzés fél 
százalékpontos strukturális egyenlegromlást mutat. Fontos továbbá, hogy a javasolt 
korrekció az egyenleg szintjén értendő, amit a másodlagos hatások miatt ennél 
nagyobb bruttó bevételnövelés és/vagy kiadáscsökkentés biztosíthat. 

2018. után a jelenlegi előrejelzések szerint a középtávú költségvetési cél 
eléréséhez további fiskális konszolidációra lehet szükség. Ennek megfelelően az ajánlás 
felkéri a magyar kormányt, hogy legkésőbb 2018. október 15-ig számoljon be azokról 
az intézkedésekről, amik biztosítják az ajánlásban megfogalmazottak teljesülését. 

Az ajánlások betartása elsősorban Magyarország érdeke, nem szabad késlekedni, 
mert a nemzetközi gazdasági környezet változása, illetve a gazdasági ciklus leszállóágba 
kerülése esetén a költségvetési politika akkor lesz kénytelen szigorítani, amikor a 
gazdaságnak éppen ösztönzésre lenne szüksége. Ez az esetleges visszaesést tovább 
mélyítheti, ami tartós negatív hatással járhat.  

A kormány által benyújtott 2018-as konvergenciaprogramot is tanulmányoztuk, 
ebben egyelőre még nem látszódtak kellő lépések a korrekcióra. Ezzel együtt, hogy egy 
pozitív megállapítással fejezem be a hozzászólásomat, mindenképpen biztatónak 
tartjuk a pénzügyminiszter úr legutóbbi nyilatkozatát, amiben kijelentette, hogy a 
kormányzat célja a költségvetési hiány lefaragása és a költségvetési tartalékok emelése. 
Természetesen várjuk ennek tükröződését a kormány javaslataiban. Megköszönöm 
szíves figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. És akkor halljuk a kormány részéről az államtitkár 

urat! Tessék parancsolni! 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Bizottság! Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! A magam részéről is 
köszönöm a meghívást. Az új tagokat, akikkel nem volt alkalmam találkozni, a magam 
részéről is üdvözlöm és csatlakozom a nagykövet úr jókívánságaihoz. Nagykövet úr egy 
sor részletkérdést és egy sor elemet ismertetett. Néhány elemmel magyar oldalról 
magam is hadd egészítsem ki! 

Egyrészt magának a szemeszterfolyamatnak, amelyet immár nyolcadik éve 
végzünk, a folyamata egy folyamatos fejlődésen megy keresztül, ezt el kell ismerni. 
Tehát azok a fajta kezdeti gyerekbetegségek, amelyek a folyamatnál látszódtak, 
folyamatosan tűnnek el és múlnak el. Tehát az a fajta párbeszéd, amire a nagykövet úr 
is utalt, kétségkívül egyre hatékonyabb, egyre jobb és egyre gyakoribb, ami a 
legfontosabb.  

A párbeszédnek az a jelentősége, hogy valóban egy brüsszeli irodából nézve a 
magyar gazdaságpolitikát, a nyilatkozatokat, a statisztikákat meg az elemzéseket, sem 
biztos, hogy mindig ugyanazt a képet adja, mint amikor a szakértőkkel, a kormányzati 
szereplőkkel a Bizottság munkatársai leülnek, végigbeszélik és az intézkedések mögé 
néznek, a szakpolitika kérdéseit és a motivációkat feszegetik, ez sokszor bizonyos 
értelmezésbeli kérdésekben sokat segít. 

Azt kell mondjam, hogy ebben az évben, tehát a 2017-2018-as szemeszterben ezen 
párbeszéd intenzitása, azt kell mondjam, a mélysége is, az eddigiekhez képest talán a 
legjobb volt, és miközben ezeket a pozitív jelzőket használom, amiket egyébként a 
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megfelelő, kompetens európai uniós bizottság ülésén is elmondtam, azért egy kritikai 
megjegyzésem vagy egy fájdalmam még mindig van - és nemcsak Magyarországnak, 
hanem több tagállamnak is -, hogy mindaddig, amíg megjelentek az európai ajánlások, 
illetve a tervezetek, ez a nagyon pozitív és javuló kép mind az országjelentés 
tekintetében, mind az ajánlások végső kidolgozása tekintetében működött.  

Igen ám, május 23-án jelentek meg az ajánlástervezetek, és az előző évekhez 
képest sokkal rövidebb idő jutott arra, hogy a kormányzati oldalon Magyarországon és 
a többi tagállamban az a koordinált álláspont ki tudjon alakulni, mint korábban. Ez a 
kritika egyébként az Európai Bizottság Gazdaságpolitikai Bizottsága ülésén is úgy 
fogalmazódott meg, hogy ezt maga a Bizottság sem vitatta. Tehát az utolsó fázisban volt 
egy kicsit nehezebb összeállítani.  

Mi biztattuk a Bizottságot arra, hogy ha a 10 ezer méteres futásnak az első 9 ezer 
méterén lényeges javulás és tényleges hatékonyságjavulás, minőségi javulás látható, 
akkor jövőre az utolsó 1000 méteren is érdemes tartani ezt a javulást. Ebben nem is 
volt vita, tehát ezt maga a Bizottság is elismerte azon a szakértői szinten, ahol az ülésen 
képviseltette magát. Tehát egy kicsit több idő kell ezeknek az ajánlásoknak az 
értékeléséhez, a reagáláshoz, és ahhoz a szövegszerű értelmezéséhez és javítási igények 
megfogalmazásához, amelyek ilyenkor óhatatlanul felmerülnek. Megjegyzem, az előző 
évben, meg a megelőző évben valamivel több munkanap állt rendelkezésre ezek 
elkészítéséhez.  

Összességében az ajánlásokról. Tehát még egyszer, a kép pozitív, a kép javuló, de 
az utolsó szakaszában van még a javulásnak tere.  

A másik gondolat, amit el szeretnék mondani, az az ajánlások. Három ajánlást 
kaptunk. Vannak tagországok, amelyek kettőt, és vannak olyan tagországok, amelyek 
három ajánlásnál többet kaptak. Tehát Magyarország nagyon világosan simul abba az 
átlagba, amelyet minden tagállam megkapott, és azt hiszem, elolvasva az 
országjelentéseket is, a tanulmányokat is, ez jellemző, hogy a Bizottság olyan 
értelemben ma sokkal jobban törekszik egyfajta kiegyensúlyozottságra, mint mondjuk 
a kezdet kezdetén. Valóban, a megállapítások egy része pozitív és elismeri, amit hosszú 
évekig sürgettünk, hogy az elért eredmények és a megtett út, még ha ezek részleges 
eredmények is, kerüljenek elismerésre. Ma ezek az elismerések ilyen vagy olyan 
formában, az országjelentésben is, és egyébként az ajánlásokat megelőző preambuláris 
részben is elismerésre kerülnek. Magyarország esetében például a munkaerőpiaci 
helyzet, a foglalkoztatás terén elért helyzet, a gazdasági stabilizáció terén, a növekedés 
terén elért helyzet mind ilyen. Ezt mi üdvözöltük is, és ezt készséggel el is ismerjük. 

Talán fontos arról is beszélni, hogy mi nincs az ajánlások között, ami a korábbi 
években benne volt. A korábbi évek visszatérő javaslata volt, hogy az adóéket 
csökkenteni kell. Ez a folyamat többek között a hatéves bérmegállapodással meg az 
szja-csökkentéssel elindult, ezért ez az ajánlás az adóék csökkentésére már nem 
szerepel külön megfogalmazott ajánlásként, ez olyan terület, ahol a Bizottság érzékeli 
az előrehaladást, érzékeli a politikai, szakpolitikai szándékot, ezért már ennek nem 
szánt külön ajánlást, nyilván figyeli az eseményeket, hogy ez tovább folytatódjék.  

Nagyon sokáig az ajánlásban szerepelt ilyen vagy olyan formában a 
közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás mint olyan kikerült a rendszerből, az 
ajánlásokból, többek között azért is, mert - egyébként összhangban a korábbi 
ajánlásokkal - a kormány a közfoglalkoztatás méretét lényegesen csökkentette, az erre 
szánt forrásokat is csökkentette, és az aktív munkaerőpiaci politikák támogatására 
csoportosít át igen tekintélyes összegeket. Érdekes módon ez 2-3 évvel ezelőtt benne 
volt az ajánlásban. Nyilván mindenfajta gazdaságpolitikai helyzet, a piaci helyzet 
változása, a munkaerőpiaci helyzet változása, mind hozzájárult ehhez, de valóban ezek 
összhangban álltak azokkal az ajánlásokkal, amiket a Bizottság korábban tett.  
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Mit tartalmaznak ezek az ajánlások? Nagykövet úr hosszasan beszélt a 
jelentőseltérés-eljárásról. Itt szeretném aláhúzni, hogy nagyon bonyolultak ezek a 
szabályok a költségvetési egyensúly kapcsán adott, adható és adandó ajánlásokkal 
kapcsolatban, de két lényeges lába van, az úgynevezett korrektív láb és a preventív láb. 
Ha valaki a preventív folyamatban vagy a preventív ágban van, az a helyzet, hogy ott 
még a baj nem következett be, és bajról szó nincs, az van, hogy a kijelölt irányhoz 
képest, a Bizottság úgy értékeli, hogy egy eltérés alakul ki, és ezt nagykövet úr 
részletesen elmagyarázta, hogy milyen mértékben és milyen tekintetben. A korrektív 
ágnál már bekövetkezett a baj, és ott olyan fölszólítást és olyan ajánlást kap az illető 
tagország, hogy azt ki kell javítani, mert ott már idézőjelben baj van; baj van olyan 
szempontból, hogy nem sikerült valamilyen célt a nagyon bonyolult szabályrendszeren 
belül eltalálni.  

Nem akarom bagatellizálni az ajánlás jellegét, de azt kell látni, hogy nagyon 
fontos, hogy arról van-e szó, hogy az orvos szól, hogy kössünk sálat, mert hideg van, és 
meg fogunk fázni, vagy arról van szó, hogy egy súlyos megfázásnál már terápiát kell 
alkalmazni. Én azt gondolom, ezt komolyan kell venni, de azért ez kifejezi, hogy 
miközben a korrektív ágnál bármilyen ajánlás születik egy tagállam részére, legyen szó 
eurózónás vagy nem eurózónás tagállamról, a végén több fokozatban potenciális 
szankciók állnak mögötte, ha nem teljesül a korrekció, tehát ha a gyógyszert nem szedi 
be valaki, az előbb-utóbb oda vezet, hogy szankciókat lehet vele szemben alkalmazni.  

Jelen esetben, ahol ez a szignifikáns eltérési eljárás elindul, figyelmeztető jelzés 
van, hogy sálat kell kötni, de ha valaki mégis úgy dönt, hogy ő bátran vállalja a hideget, 
és nem vesz sálat, ettől még nincs szankció. S ha jövőre olyan helyzet következne be, 
hogy ez mégsem teljesül, akkor az eljárás újraindul. Ez persze a nem eurózónás 
tagállamokra vonatkozik. Eurózónás tagállamok esetében van mögöttes szankció is.  

Tehát csak azt akartam mondani, hogy itt egy megelőzésről van szó, 
összességében én azt gondolom, hogy a pénzügyminiszter úr nyilatkozataiban, amikor 
egy csökkenő költségvetési pályáról, csökkenő hiányról, egy biztonságos 
költségvetésről beszél, részben, hogy úgy mondjam, ezen problémára vagy 
figyelmeztetésre, vagy a hidegre való tekintettel a sálkötözés szükségességére a 
figyelmet fölhívta; nem akarok elébe menni a költségvetés bemutatásának és 
országgyűlési vitájának, amelyek keretében erről lehet szó. Itt azért egy elemet 
szeretnék rögzíteni: vannak bizonyos szakmai viták a Bizottsággal, van egy 
módszertan, amely ezeknek a számoknak a kiszámítását tartalmazza, ahol a potenciális 
növekedés és a tényleges növekedés közötti különbséget, az úgynevezett „output gap”-
et számoljuk, ez egy nagyon régóta fennálló vita, egyébként nemcsak Magyarország és 
a Bizottság, hanem számos tagállam és a Bizottság között. A potenciális növekedés 
számolásának módszertana távolról sem tökéletes, és egyes országok esetében ez 
nagyobb torzítást okoz, más országok esetében kisebb torzítást. Ennek a 
módszertannak a felülvizsgálata zajlik többek között magyar javaslatra, magyar 
módszertani javaslatok is megszületettek, tehát mi ezt a módszertani megállapítást, 
ami inkább a nagyságrendeket befolyásolja, sok tekintetben olyannak tartjuk, ami 
föltétlenül javításra szorul, és ez a folyamat zajlik. 

Még egy elemet ezzel kapcsolatban elmondanék. Ez az eljárás figyelmeztetés, és 
az a konvergenciaprogram, amit ez év áprilisában a kormány benyújtott az Európai 
Bizottságnak, nagyon szépen mutatja azt a pályát még az ajánlás megszületése előtt - 
ezt azért szeretném hozzátenni -, ami a végén 2020-ra ezt a gazdasági növekedés, külső 
körülmények, satöbbi, a költségvetési hiány szintjén is korrigálni kívánja. Tehát a 
konvergenciaprogram ilyen tekintetben már az ajánlások megszületése előtt a négyéves 
távlatba, amit a konvergenciaprogramnak át kell fognia, ezt a fajta korrekciót magába 
foglalva beépítette. Persze az áprilisban született, egy kicsit a világgazdasági környezet 
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más volt, azóta a világgazdasági környezet változott, tehát ez adott esetben további 
megfontolásokat igényelhet. 

A másik ajánlás az adórendszer egészére vonatkozik. Itt is volt egy vitánk a 
Bizottsággal, amely végén egy kompromisszumot sikerült elérni. A szektorális adók 
hosszú évek óta tárgyai az ajánlásoknak. Tavaly egy olyan ajánlást kaptunk, hogy a 
szektorális adók esetében, amelyek leginkább torzítják a gazdasági fejlődést, 
elsősorban azok mérsékléséről kellene a kormánynak gondolkodnia. Mi azt gondoljuk, 
hogy vannak torzító és kevésbé torzító, egyes szektorokat érintő adók, amelyeknek 
kulcsszerepük volt abban, hogy a gazdaság stabilizálása meg tudott történni. Ezek 
közül a bankadó már így is jelentős csökkentésen ment keresztül, és szerettük volna ezt 
az ajánlást kizárólag a torzító vagy az erősen torzító adókra kapni. Ezt a Bizottsággal 
ugyan nem tudtuk elérni, tehát meghagyta a szabad kezet, hogy a szektorális típusú 
adók közül melyeknél mérlegelje a kormány a csökkentést és a mérséklést, és a 
preambuláris részben kaptunk egy olyat jelzést, hogy elsősorban a torzító adókra 
vonatkozik. 

Végül fontos elmondani, hogy nagy vitáink voltak - utána ott is 
kompromisszumot sikerült elérni - a közbeszerzések területén, és itt nagyon fontos, 
hogy az elektronikus közbeszerzés a törvény ereje által április 15-e óta kötelező 
mindenki számára, az elektronikus felületen kell elvégezni, egyébként ennek a 
rendszernek a kialakítása az Európai Bizottság megfelelő szolgálatának, részlegeinek a 
szoros együttműködésével történt, és ezek az adatok természetesen utána bárki 
számára hozzáférhetőek. Egyébként január 1-jétől már szabadon választható volt. 

Itt egy olyan ajánlástervezet jelent meg, amely azt mondta volna, hogy az 
adatokhoz való hozzáférést a szélesebb közvélemény számára biztosítani kell. Mi ezt 
azért kifogásoltuk, mert ezt a rendszer ma is tudja, tehát egy olyan ajánlás 
fogalmazódott volna így meg, amely tulajdonképpen ma már teljesített, majd a vita 
közepén derült ki, hogy itt egyes szakértők azt az elemet nehezményezték, hogy nem 
tölthető le Excel-táblába, és nehezen elemezhetőek ezek az adatok, amit én nem tudok, 
mert ennek nem vagyok szakértője, de azt kértük a Bizottságtól, a Gazdaságpolitikai 
Bizottságtól is, meg az Európai Bizottságtól is, hogy ilyen technikai-módszertani 
részeket egy policy ajánlásban mégse szerepeltessenek, mert ez nem policy kérdés. Mi 
elfogadjuk, hogy ezt a rendszert - mint minden rendszert - lehet továbbfejleszteni 
bármilyen irányba, de ilyen irányú kérés áprilisvégéig nem is érkezett Magyarországra, 
mert a megfelelő szolgálat, akivel kapcsolatban volt a Miniszterelnökség, amelynek 
egyébként ez a feladata, az más típusú indikátorok beépítésére kapott javaslatot, 
amelyek egyébként be is épültek a működő rendszerbe.  

Így aztán az a kompromisszum alakult ki, hogy az ajánlás végső formájában úgy 
fogalmaz, hogy egyrészt elismeri, hogy a korábbiakhoz képest itt lényeges előrelépés 
történt. Megjegyzem, Magyarország 8 hónappal hamarabb vezette be ezt a rendszert, 
mint ahogy az európai uniós direktíva tartalmazza és az elsők között vagyunk e 
tekintetben. Tehát ez mindenképp egy előrelépés és haladás.  

A lényeg az, hogy amennyiben további fejlesztésre van szükség, további 
fejlesztések természetesen menetközben és az elkövetkező években elképzelhetőek, de 
a lényeg, amiért 2-3 éven keresztül együtt dolgoztunk a Bizottsággal: a kötelező 
elektronikus közbeszerzési rendszer a helyén van, és olyan módon van a helyén, hogy 
a nyilvánosság számára hozzáférhető elemeket tartalmaz.  

Végül, a szociális típusú ajánlásokat a nagykövet úr említette. Ezeket alapvetően 
a diagnózis alapján, amit a Bizottság felállított… És amelyeknek persze szükségszerűen 
nem minden árnyalatával értünk egyet, de a lényeget tekintve, hogy ebbe az irányba 
fejlődni kell és előre kell lépni, ez nem ellentétes a magyar kormányzati akarattal és 
szándékkal. 
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Mielőtt befejezném, még azt szeretném elmondani, elhangzott a political 
ownership, amire nem találunk jó magyar szót. Én azt szoktam mondani, hogy olyan 
ajánlásokat kell a közös munkával kidolgozni, amikkel a végén azonosulni lehet, és 
akkor talán ez a jó szó rá. Azért lehet vele azonosulni, mert egyetértünk a diagnózisban 
és egyetértünk a terápiában is.  

Azért az ritka, hogy egy külső elemzés - bármilyen szofisztikált és bármennyire 
felkészült szervezetről is legyen szó - 100 százalékban egybevág azzal a szakpolitikai 
döntéssel, akik egyébként a felelősségét viselik ezeknek a döntéseknek, de ha a fő 
irányokat tekintve legalábbis harmonizált a vélemény, vagy közeli egyetértés van, azt 
gondolom, az a végrehajtásban természetesen sokat segít. Ezért azt gondolom, hogy az 
a fejlődés, amivel az elején kezdtem, a szemeszterfolyamat fejlődése ilyen szempontból 
is tényleg számos pozitívumot mutat fel, tényleg sokat fejlődött, és azon elemek száma 
az ajánlásokból, az országjelentésből, amelyek mentén a közös gondolkodás tovább 
folytatódhat, nagyrészt megnő.  

Megjelent persze ugyanakkor egy-két olyan téma is, amely korábban nem volt 
jelen vagy alig volt jelen és alkalmanként mi testidegennek is gondoljuk a gazdasági 
szemesztertől, hiszen a szemeszter a gazdasági kormányzásról, a gazdaság irányításáról 
szól. Ilyen értelemben az országtanulmányban viszonylag széles teret kapott az 
igazságügy, az igazságszolgáltatási rendszer egy kritikai elemzése és az ügyészség 
munkájának az elemzése. E tekintetben voltak és vannak vitáink, de összességében azt 
gondolom, ahogy az ajánlásokba ezek bekerültek vagy nem kerültek be, ezek azt a józan 
kompromisszumot mutatják, ami pontosan azt a célt szolgálja, hogy az azonosulás az 
elfogadhatóság határán belül maradjon.  

Tehát összességében azt gondolom, ez a munka sokszor izzadságos; a párbeszéd 
sokszor vitákat takar, szakmai vitákat, ami szerintem helyénvaló. A szakmai viták 
alkalmanként meggyőzést tartalmaznak, és ennek tudunk örülni, amikor a 
közbeszerzés egészen más vetületben és egészen más beállításban jelenik meg, most 
akár az országjelentésben, akár az ajánlások preambuláris részében, nem úgy, mint 
négy vagy öt évvel ezelőtt, mert ez azt mutatja, hogy sikerült a közfoglalkoztatással 
kapcsolatos szakmai-politikai akarat mögöttes szándékait elmagyarázni. 

Örülünk akkor, amikor a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás terén, a 
munkanélküliség terén elért eredményeket a Bizottság elismeri, és természetesen az 
elkövetkező hetekben-hónapokban, a következő szemeszterben ezt a párbeszédet 
legalább ilyen intenzitással fogjuk folytatni.  

Azt gondoljuk, hogyha erre az évre azt tudtam mondani, hogy jobb volt, mint a 
korábbi évek, majd a jövő évre is azt tudom mondani, hogy az meg jobb lesz, mint ez. 
Tehát azt gondolom, hogy ez a folyamatos fejlődés bátorító és megnyugtató az egész 
szempontjából.  

És ahogy a nagykövet úr elmondta, hátravannak még egyes szakbizottságok vitái. 
Az ECOFIN vitája, ahol ez az ECOFIN keretei között meghatározást nyer, és a végén az 
Európai Tanács politikai támogatása az ajánlásokhoz.  

Még mielőtt befejezném, egy gondolatot elmulasztottam megemlíteni, ami 
szintén vita tárgyát képezte, és ezt muszáj megemlíteni, mert ez tulajdonképpen egy 
kicsit váratlanul került be az anyagba, ez az úgynevezett agresszív adózási rendszer. 
Nemcsak Magyarország kapott ilyen ajánlást, 7 ország kapott ilyet. És köztük van olyan 
ország, mint Írország, olyan ország, mint Málta, mint Ciprus, Hollandia, Belgium és 
mi. Itt persze teljesen eltérő nagyságrendekről van szó - és persze Luxemburg, hogy ne 
felejtsem ki a legnagyobb, e tekintetben legjelentősebb szereplőt.  

Egyrészt azt gondoljuk, hogy lehetnek olyan tagállamok, ahol ennek az 
úgynevezett agresszív adótervezésnek, vagy az erre épülő adópolitikának sokkal 
régebbi hagyományai vannak, és lehet, hogy vannak olyan rendszerek egyes 
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országokban, amelyek, hogy úgy mondjam, nem teljesen vízhatlanok, tehát egy-egy 
kiskapu még adódik, de a magyar adóigazgatás, a magyar Pénzügyminisztérium és a 
jogelődje hosszú évek óta azon dolgozik, hogy ezeket a kiskapukat bezárja, többek 
között az Európai Unió megfelelő direktívájának elfogadásával és implementálásával, 
az OECD ezzel kapcsolatos, úgynevezett BEPS egyezménye aláírásával, ennek a 
multilaterális modulálásával.  

És a legnagyobb vita köztünk az volt, hogy a forrásadók a harmadik országokbeli 
cégek esetében hiányoznak, aminek az alkalmazását egyébként a direktíva a 
tagállamokon belül tiltja. Mi azt gondoljuk, hogy a forrásadó, amely rövid ideig 
működött, illetve nem működött, és ezért meg kellett szüntetni, egy kőbaltás eszköz, és 
vannak ennél sokkal szofisztikáltabb adótechnikai eszközök, amelyeket az 
adópolitikában használunk és próbáljuk ezeket megfogni. Azt gondoljuk, hogy az 
elkövetkező 10 hónapban, ami a vonatkozó direktíva hazai bevezetéséhez szükséges, 
ezt is be tudjuk vezetni, és akkor ezek, ahol esetleg még kiskapuk vannak, be fognak 
záródni.  

Elnök Úr! Köszönöm a türelmet. Elnézést, ha kicsit hosszabb voltam, de azt 
gondolom, a szemeszter tekintetében ez egy fontos folyamat és a bizottság tagjai 
számára érdeklődésre tarthat számot, hogy hogyan látjuk az ajánlásokat és a 
természetüket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a nagykövet úr és az államtitkár úr részletes 

beszámolóját. Nagyon sok olyan kérdést érintettek, amik kérdésként merültek volna fel 
bennünk. Nyilván maradtak még bennünk kérdések. 

A menetrenddel kapcsolatban szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy 
a Gazdasági és Pénzügyi Tanács, leánykori nevén az ECOFIN, 2018. június 22-ei ülésén 
kerül sor az országspecifikus ajánlások megvitatására és elfogadására, majd ezt 
követően a 2018. június 28-29-ei Európai Tanács-ülésen a jóváhagyására. Várhatóan a 
2018. június 13-ai ECOFIN-ülésen kerül sor azok formális elfogadására.  

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát. Akinek kérdése, véleménye van. (Jelzésre.) 
Akkor most adjuk meg a szót Gurmai Zita képviselő asszonynak, tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm 
szépen a barátságos fogadtatást, hiszen 2002-2004 között valóban ennek a 
bizottságnak a tagja voltam. Aki állandó, az a bizottsági elnök, úgyhogy én úgy 
gondolom, ennek megfelelően a bizottság jó kezekben van.  

Azt szeretném mondani, hogy én európai parlamenti képviselő voltam, amikor 
a gazdasági kormányzás mint olyan felmerült, és én úgy gondolom, erre jogosan 
lehetünk büszkék, hiszen azt gondolom, egy olyan stabil alapot sikerült akkor 
kialakítani, amiben azt gondolom, a csillagos ötös járt nekünk akkor és annak idején. 
Ez az egyik dolog.  

A másik dolog, hogy némi ellentmondást véltem felfedezni, a szociális párbeszéd 
struktúrája és folyamatai itt továbbra is kialakulatlanok, miközben a nagykövet úr arról 
beszélt, hogy itt egy csomó szakmai egyeztetés történt. Akkor ez azt jelenti, hogy ez 
azóta történt, és ami az ajánlásban van, ez esetleg egy korábbi információ? Mert 
szerintem ez mindenféleképpen fontos lenne.  

A másik. Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy beszélt arról, hogy milyen egyéb 
dolgok vannak, itt a korrupció-megelőzésnél a büntetőeljárás alá vonás terén hozott 
intézkedések továbbra sem kielégítőek. Ha ez ügyben mondana néhány konkrét példát, 
hogy mit terveznek a következő időszakban, mert azt gondolom, ez rendkívüli módon 
fontos. 
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S az, ami nyilvánvaló, hogy mindenki számára talán egyformán fontos, hogy az 
alapkészségekkel kapcsolatos oktatási eredmények jóval az uniós átlag alatt vannak, 
különösen a hátrányos társadalmi-gazdasági hátterű gyerekek esetében. Erről 
nagykövet úr is beszélt, de jó volna, ha ebben megnyugtató választ kaphatnék, hogy 
milyen konkrétumokat tehetünk. 

A másik, ami számomra rendkívül fontos, hogy a 2018. évi európai szemeszter 
keretében a Bizottság - ahogy ezt mindketten jelezték - átfogóan elemezte a magyar 
gazdaságpolitikát, és én úgy gondolom, fontos, hogy ez az elemzés valóban megjelent a 
2018. évi országjelentésben. S az is nagyon fontos, hogy a Magyarországnak címzett 
ajánlások végrehajtása érdekében hozott intézkedésekben, én úgy gondolom, hogy 
államtitkár úr számomra nagyon sok esetben megnyugtató választ tudott adni. Én 
ennyiben szeretném kérni a választ a jobb megértés érdekében. Azt gondolom, abban, 
hogy az elmúlt hét évben egy nagyon jelentős utat tettünk meg, ebben történelmi 
szerepe van Magyarországnak, amit nem szabad elfelejteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana alelnök urat illeti a szó. 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Nagykövet Úr! Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen 
mindkettejüknek a beszámolót, a kiegészítéseket. A Jobbik álláspontja szerint a helyzet 
messze nem annyira pozitív, mint ahogy azt államtitkár úr lefestette, hiszen ha 
megnézzük az Európai Unió Tanácsának országspecifikus ajánlásait, akkor egy 
szociálisan érzéketlen és a korrupciónak kitett ország képe rajzolódik ki előttünk. Tett 
arról említést államtitkár úr, hogy pozitívabb fejlemények történtek a 
közmunkaprogram vonatkozásában, valamint - ez kevésbé jelenik meg, de azért 
mégiscsak ott van az országspecifikus ajánlásoknál - hogy az aktív munkaerőpiaci 
helyzet előmozdítása fontos lenne. Tehát e tekintetben azért úgy gondolom, hogy van 
még teendője a kormánynak, továbbra is túlságosan nagy még a közmunkaprogram 
súlya.  

Összességében is azt látni kell a szegénység tekintetében, hogy persze, történt 
csökkenés, ezt el kell ismerni, és ezt maga az ajánlás is kiemeli, de még mindig az 
Európai Unió átlaga felett vagyunk ebben a vonatkozásban, és itt számtalan 
részletkérdésbe bele lehet menni, akár szociális kérdések tekintetében például az 
otthonápolási díjjal kapcsolatos anomáliákra szeretnék utalni, ami a sajtó 
érdeklődésének a homlokterébe is került az elmúlt időszakban, vagy más olyan 
járulékok kérdései, amelyek szintén fontosak lennének, és ezeknek a növelése 
elengedhetetlen lenne a Jobbik álláspontja szerint is.  

A korrupciónak való kitettség növekedett, e megállapítás is szerepel a 
dokumentumban, és ez igaz az európai uniós források felhasználása vonatkozásában 
is, ha megfigyeljük az elmúlt évek történéseit, fejleményeit.  

Az adórendszer vonatkozásában röviden csak annyit, hogy folyamatosan 
érkeznek azok a jelzések az üzleti szféra részéről, hogy kiszámíthatóságra, 
tervezhetőségre, kevesebb ad hoc változtatásra lenne szükség, mert sajnos ez jellemző 
volt egy más minisztériumi struktúrában is az Orbán-kormányokra; most, hogy 
Pénzügyminisztériumként jelenik meg a tárca, remélhetőleg ebben a vonatkozásban is 
pozitívabb elmozdulások következhetnek be.  

Az egészségügyről és az oktatásról még annyit - bár Gurmai képviselő asszony 
erről már tett említést -, hogy itt azt azért el kell mondani, hogy GDP-arányosan nem 
is csak Nyugat-Európához képest, hanem közép-európai szinten is rosszul állunk, ha 
megnézzük, hogy milyen arányban fordít a kormány, vagy ha úgy tetszik, Magyarország 
forrásokat ezekre a területekre. Tehát mindenképpen érdemi változásra lenne szükség 
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ebben a vonatkozásban is, hiszen két nagyon fontos szektorról van szó, de a szociális 
szférát is idevenném, amiről már tettem említést hosszabban. Köszönöm szépen.  

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

Számos olyan visszatérő kérdéssel találkoztunk, amit említett államtitkár úr is, és 
nagykövet úr is, akár a közmunkaprogram, akár az adórendszer megítélése kapcsán, 
ami által, úgy hiszem, hogy a Bizottság számára is egyre inkább elfogadottá váltak a 
kormány által választott eszközök. Szeretném hangsúlyozni, ami kialakult itt a két 
előadó között is, és a magyar kormány és a Bizottság között, egyfajta sajátos párbeszéd. 
Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a munka kezdetétől akár Brüsszelben, akár 
Budapesten egymást folyamatosan tájékoztatják, és lám, itt az eredménye. 
Természetesen a részletkérdésekben vannak viták, vannak megállapítások, de 
államtitkár úr is említette az ívét; bizottságunkban több éve már a szemeszter kapcsán 
- Balczó képviselő úrnak volt a kedvenc témája - mindig leszögeztük, hogy ez nem egy 
egyetemi szemeszter, hanem ez annál sokkal több, tehát ennek a tárgyalását a 
kezdetektől folyamatosan figyelemmel kísérjük, és valóban mi, a bizottság tagjai is 
látjuk ezt az ívet, és reméljük, hogy a jövő évi még jobb lesz. 

Tisztelt Bizottság! Visszaadom a szót nagykövet úrnak és államtitkár úrnak, 
kérem, hogy röviden válaszoljanak a feltett kérdésekre. Tessék parancsolni! Nem 
tudom, ki kezdi. (Jelzésre:) Államtitkár úr! 

Balogh László válasza 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 
szépen, a kérdéseket is. Megpróbálok válaszolni, nem fogok tudni mindegyikre 
természetesen mélységébe menően, és lehet, hogy a kérdésekre összevontan is fogok 
válaszolni. Ott, ahol beszerzések vannak, közbeszerzések vannak - ez nem magyar 
specialitás -, a közbeszerzés témakörében a korrupciós kitettség egy létező fogalom, 
nyilván ennek a mértéke és az ez ellen való fellépés lehetősége és ennek a jogi keretei 
az igazi kérdés. Nemcsak Magyarország kapott közbeszerzés tekintetében ajánlást, 
további, ha jól számolok, tíz ország esetében vagy ajánlás, vagy a preambuláris részben 
a közbeszerzéssel kapcsolatos kritika megfogalmazódik. A korrupció esetében ez 
valamivel kevesebb, de itt is még további öt ország kapott, és kifejezetten volt olyan 
ország, például Málta, Olaszország, Románia, Szlovákia - ezek nyilvános 
dokumentumok, tehát megnézhetők -, amely az igazságszolgáltatási rendszer 
erősítésére kapott felszólítást. Tehát ezek általános típusú problémák.  

Itt is volt egy vitánk a Bizottsággal egy kicsit módszertanilag, nem akartam ezzel 
terhelni ezt a bizottságot. Amit föl tud használni - ez egy szakmai nehézség is 
természetesen -, úgynevezett percepciós statisztikákat tud használni bármilyen elemző 
vagy az elemzők túlnyomó többsége, tehát az üzleti élet szereplőinek kérdőíves 
válaszait, hogy mi a véleménye, mi a benyomása, hogy érzi, de azért végső soron ez 
erősen szubjektív, és adott esetben időben továbbcsúszó, bizonyos berögződéseket 
tartalmazó dolog, tehát nem egy nagyon objektív meghatározás. Tehát, amikor alelnök 
úr azt mondta, hogy a korrupció látszatát meg ennek kitettségét - a kitettség 
benyomását keltő ország, ami persze nem jó, félreértés ne essék, de ezek nem 
hiperobjektív statisztikai adatok, hanem érzületen, percepciókon alapuló statisztikák. 
Mi ennek azért a teljes megalapozottságát vitatjuk.  

Egyébként maga az ajánlástervezet, illetve mögötte a preambuláris rész, azt, 
hogy az ez ellen való föllépés fokozódott, hogy korrupciós nyomozati ügyek vannak, ezt 
maga az ajánlás is elismeri. Tehát van egy pozitív része, ami a fejlődést itt is elismeri a 
korrupciós ügyek esetében meg az ügyészség föllépése tekintetében, és sürget 
természetesen további lépéseket. Én azt gondolom, hogy ahol közbeszerzés van - egyik 
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oldalon a közbeszerzésről részletesen beszéltem -, ott ezzel az elektronikus 
közbeszerzési rendszerrel az átláthatóság, a verseny szempontjából óriási előrelépést 
tettünk idő előtt, a korrupció esetében pedig, hogy úgy mondjam, a föllépés 
megkezdődött, a föllépésre mindenfajta jelenetek vannak. Nyilván ez egy folyamat, és 
arra számíthatunk, hogy ahol ilyen bűncselekmény bizonyíthatóan bekövetkezik, a 
jövőben - ahogy egyébként ez jogállamban elvárható - ezek ellen a föllépés ugyanúgy 
megtörténik.  

Erről azért nehéz beszélni, mert ez egy igazságügyi minisztériumi téma 
elsősorban, meg ügyészségi kérdéskör, amely ügyészség nagyfokú függetlenséget élvez, 
ezt a Bizottság számára is elmondtuk, hogy persze a kormány kapja az ajánlást, kicsit 
nehéz, de azt gondolom, hogy egyébként ezzel egyetértünk, csak arra is szeretném 
fölhívni a figyelmet, hogy az ügyészségről van szó, hogy fokozza az erőfeszítéseket. 
Megjelenik egy másik gondolat a pénzmosás elleni fellépés jegyében, és erről 
kevesebbet beszéltünk, de azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy nemzetközileg a 
pénzmosás elleni fellépés, beleértve a terroristafinanszírozást is, az Európai Unión 
belül is az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kap.  

Egy új direktíva van megjelenés előtt, az ötödik pénzmosás elleni direktíva. Ezzel 
nehéz is vitatkozni, ezzel nem is kell vitatkozni. Azt gondoljuk, hogy igen, ahogy a világ 
környezete megköveteli a még fokozottabb erőfeszítéseket, ezeket az erőfeszítéseket 
meg kell tenni. 

Az oktatásról is szó volt - ez se az én tárcámnak a szűken vett feladata. Én azt 
gondolom, hogy a Nemzeti alaptanterv megújítására vonatkozó munka zajlik. Én 
személy szerint is bízom abban, hogy azokat a kétségkívül nem mindig kedvező 
eredményeket, amiket nemzetközi és hazai felmérések mutatnak, javítani kell, és ha 
most a saját tárcám logikájából következően beszélek, ami a versenyképességről, a 
hosszú távú versenyképességről szól, akkor az oktatás, a képzés-oktatás kérdése 
értelemszerűen megkerülhetetlen. Tehát nyilván itt mindent el kell követnünk annak 
érdekében, hosszú távú, saját nemzeti érdekeink miatt is, hogy az oktatás színvonala 
olyan legyen, hogy úgy tudjon tudást átadni és készséget átadni, hogy a változó 
világban, sokszor a gyorsan változó világban a megszűnő munkahelyek helyett új 
munkahelyet teremtsen és az ehhez való képesség, tudás rendelkezésre álljon.  

Ezzel is nehéz vitatkozni, tehát azt gondolom, hogy ezzel nehéz. A „hogyan” és a 
„milyen” technikával viszont inkább a kompetens tárcának hagynám meg a választ. 

Az egészségügyre ugyanez vonatkozik. (Dr. Gurmai Zita: A forrás része 
érdekes…) Világos, itt meg nem szeretnék a költségvetési vita elébe vágni, de azt 
gondolom, hogy ez a problematika, ha mondjuk tényleg a Pénzügyminisztériumot 
akarom megnézni, a hosszú távú versenyképesség szempontjából ismert. Szükséges a 
kezelése, és én azt gondolom, hogy ha ebben egyetértés van, lesz, akkor erre 
rendelkezésre fognak állni a források is. Tehát hosszú távon szerintem 
megkerülhetetlen ezeken a területeken a javulás elérése.  

Az egészségügyben, azt gondolom, egy sor dolog már elkezdődött, de az 
egészségügyi, főleg a népegészségügyi mutatók javulásának a kivárása azért egy 
nagyon-nagyon hosszú folyamat. Én abban hiszek és bízok, hogy a megkezdett 
folyamat folytatódni fog, és ehhez is megfelelő források rendelkezésre fognak állni. Az 
nyilvánvaló, ebben bölcsességet nehéz mondani, hogy itt azért nem egyik napról a 
másikra következik be a látványos javulás, de azt gondolom, ha a szemléletmódban 
bekövetkezik ez a változás, akkor előrébb léptünk. (Juhász Hajnalka távozik a 
bizottság üléséről.) 

Adószerkezet, kiszámíthatóság. Tehát én azt gondolom, hogy az adószerkezet 
tekintetében valóban volt 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, én úgy szoktam mondani, 
hogy a háborús években, tehát amikor a gazdaság olyan helyzetben volt, hogy nagyon 
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drasztikus intézkedésekkel kellett a gyors stabilizálódást, a növekedést elérni, akkor a 
kiszámíthatóság valóban nem volt a fő karakterisztikája például az adórendszernek, de 
ennek egyszerű oka volt. A világ gyorsan változott körülöttünk, gyorsan kellett igazodni 
és gyorsan kellett helyreállítani, ergo: nincs kiszámíthatóság. Egyébként, hogy a 
világgazdasági környezetet és az újabb és újabb nemzetközi kihívásokat elnézzük a 
fenntartható növekedés, a környezetvédelem, a klímaváltozás és a többi tekintetében, 
a környezet egyre kiszámíthatatlanabb úgy általában, nemcsak a szabályozás területén. 
És sajnos a szakpolitikának néha ezt le kell képeznie, de azt gondolom viszont, hogy 
2014 óta az adórendszerben lévő kiszámíthatóság igenis nőtt.  

Én elég rendszeresen találkozom külföldi befektetőkkel. Az utóbbi 2-3 évben a 
kiszámíthatatlanságot nem nagyon elemezték kritikaként. A múltban igen, de ma már 
ez kevéssé van jelen. Én azt gondolom, hogy a 6 éves bérmegállapodás például egy 
olyan kiszámítható, 6 évre előrevetítő megállapodás, ami 6 évre előre a munkaadók, a 
befektetők számára kiszámíthatóvá teszi ezt. A vállalati adó csökkentése 9 százalékra 
elég kiszámítható pályát ad. Én azt gondolom, hogy itt most a kiszámíthatóság kapcsán 
kevéssé jelenik meg ennek hiánya kritikaként, mint jelent meg valóban a 2010-es évek 
elején, amit meg a külső körülmények és az a szándék, hogy a gazdaság mielőbb talpra 
álljon és a növekedési pályára álljon, kényszerített ki.  

Én azt nem gondolom, hogy a kormány szociálisan érzéketlen lenne. Az anyag, az 
országjelentés néhány területet beazonosít és egyébként ha az országjelentéssel 
egybeolvassuk a mostani ajánlást, akkor ott számos eredményt is felmutat és bemutat, 
de természetesen vannak olyan területek, leszakadt és többszörösen hátrányos 
területek, ahol az erőfeszítéseket lehet fokozni. Alapvetően e tekintetben sincs vita 
köztünk és az Európai Bizottság között, miközben egyes területeken a mutatók 
mégiscsak javulnak és kimutathatóan javulnak, ez az országjelentésben azért 
visszaköszönt. 

Remélem, nem hagytam ki semmilyen választ. Nagykövet úr! 

Zupkó Gábor válasza 

ZUPKÓ GÁBOR, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője: 
Köszönöm szépen. Tényleg csak fél mondattal visszatérve arra, miért is van ez a 
szemeszterfolyamat. 

A legutóbbi, 2008 körüli nagy gazdasági világválság után egyértelmű volt, hogy 
kell valamilyen koordináció az európai országok között, hiszen valljuk be, egyes 
tagállamok némelyike olyan felelőtlen költségvetési politikát folytatott, ami nemcsak 
az adott tagállamot veszélyeztette, hanem a többi tagállamot is. Létrejött ez a szakmai 
koordináció. Azt gondolom, ha ez jobb lett, akkor ez egy közös munka eredménye, mert 
csak akkor lehet jobb, ha mindegyik fél úgy áll hozzá.  

Azt gondolom, hogy aki ezt a párbeszédet, akár ezt a mait is végighallgatta és 
nem avatott kísérője ennek a folyamatnak, esetleg csak bizonyos kommunikációs 
narratívákat figyel, meglepődhet azon, hogy milyen mély és konstruktív szakpolitikai 
együttműködés folyik a kormányzati minisztériumok és az Európai Bizottság 
főigazgatóságai között. Ez egy valódi európai dialógus, ez az alapja egyébként az 
európai együttműködésnek.  

Azt gondolom, volt egy-két megfontolandó dolog, amire majd visszatérek, de 
ebben a folyamatban ki kell azt mondani, hogy az, hogy a szemeszterfolyamat során 
egyfajta egyetértés alakul ki bizonyos területeken, az nem jelenti azt, hogy megoldás 
született, hanem ugyanúgy látjuk a problémát. Az Európai Bizottság jelen esetben 
felkért szakértő, és ajánlásokat tesz az alapján, hogy hasonlóan látjuk-e a problémákat 
és az eredményeket.  



30 

Nagyon sokat kell dolgoznunk azért, hogy közös megértés legyen abban, hogy mik 
ezek a kihívások. Az, hogy bizonyos területeken ugyanúgy látjuk a problémákat, még 
nem vezetett el a megoldásig, de ez már nagyon fontos dolog, hogy ugyanúgy látjuk. 
Hadd térjek ki arra is egy kicsit később, hogy ezekben a megoldásokban az Európai 
Bizottság segíteni is szeretne, ami visszaköszön a következő hosszú távú költségvetési 
javaslatban is. Ezért aztán most nem térnék ki különböző területekre, azt gondolom, 
hogy a Bizottság leírta a véleményét az országjelentésben és az ajánlásokban. 
Természetesen ezek nem oldódtak meg azóta, csak ezekre a területekre tértünk ki, hogy 
hol vannak esetleg még olyan pontok, ahol nem pontosan ugyanúgy látjuk a 
kihívásokat. A Bizottság álláspontja ebben, azt gondolom, részletesen szerepel. 

Azt gondolom, abban nincs közöttünk vita, hogy akár az intézmények 
stabilitásának, akár a korrupciós kockázatoknak lehet például a befektetői szándékokra 
kihatása. Nincsenek tökéletes mutatók a korrupció mérésére. Csak megjegyzésként 
mondom ezt, hogy ne csak a saját munkánkra hivatkozzunk. A német kamara a 
felmérésében hasonló korrupciós kockázatokat állapít meg Szlovákia, Magyarország, 
Bulgária és Románia esetében. A felmérés szerint ez 70 százalék körüli a német cégek 
körében, amelyek nem tartják elégségesnek a fellépést a korrupcióhoz és ehhez kötődő 
cselekményekkel kapcsolatban. Lengyelországban ez 21 százalék. Tehát érdemes 
tanulmányozni a hasonló környezetben lévő országokat, hogy mit tettek ennek 
érdekében. Tehát ez egy pozitív irányú javaslat is, ez az intézmények stabilitására is 
vonatkozik.  

Mi mondtuk az ügyészséget. Nagyon pontosan tudjuk, hogy ez önálló szervezet, 
de az ügyészségre is megvan a párbeszéd. Például az OLAF, az Európai Unió csalás 
ellen fellépő hivatala rendszeres párbeszédben van az ügyészséggel, és igyekszik a 
fellépés hatékonyságát erősíteni. 

A hosszútávfutásra vonatkozó javaslatát államtitkár úrnak komolyan vesszük. 
Tudomásom szerint csaknem kétezer uniós tisztviselő vett részt a brüsszeli 20 
kilométeres futáson, ami jó jel arra, hogy a 10 kilométer végét is jobban fogjuk bírni, 
sőt Tusk elnök úr is ott volt, úgyhogy azt gondolom, ez egy elkötelezettséget mutat. 
Ezenkívül a sál kötésében is, azt gondolom, aktívan részt szeretnénk venni, mert ha az 
ajánlásokban szereplő, azt gondolom, hogy előremutató és konstruktív javaslatokra 
tekintünk, és egybeolvassuk ezt a következő hosszú távú költségvetési kerettel, lesznek 
források, ha az ajánlásokat végre kívánják hajtani az egyes tagországok, ahhoz pénzügyi 
forrásokat is tud biztosítani majd az európai költségvetés. Tehát nemcsak ajánl, hanem 
mondjuk, a gombolyításban is próbál segíteni, ha egy nagyon szép új sálat szeretnénk; 
ezt nem mostanra javasolom, mert senki sem kívánja, de a téli időszakra, ne jöjjön az 
a téli időszak, de azért készüljünk fel rá, és abban az európai uniós költségvetés is 
próbál majd segíteni. 

Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen továbbra is készséggel állunk 
rendelkezésre ebben a konstruktív párbeszédben. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen nagykövet úrnak, államtitkár úrnak a részletes 

beszámolóját és a kérdésekre adott válaszát. Elvárjuk önöket a további üléseinkre is 
mint bizottságunk tiszteletbeli tagjait.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy Tessely és Bana 
képviselőtársammal a hétvégén Szófiába utazunk a COSAC plenáris ülésére, így 
bizottsági ülést hétfőn nem tartunk, hanem legközelebb majd két hét múlva, tehát 
június 25-én 10 órakor tartjuk a következő bizottsági ülésünket. Addig is kérjük 
képviselőtársaink türelmét. Az egyik fő napirendi pont az EU következő többéves 
pénzügyi kerete lesz - legalább ilyen izgalmas, mint a szemeszter -, a Miniszterelnökség 
és várhatóan a Pénzügyminisztérium együttes előterjesztésében.  
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm a részvételt. A bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! (Dr. Gurmai 
Zita jelzi, hogy szólni kíván.) Tessék parancsolni!  

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Csak egy észrevételt szeretnék tenni. Közben a 

kollegákkal tisztáztam, én ma nem kaptam semmilyen dokumentumot, és én 
tisztelettel szeretném kérni, hogy mint tanácskozási jogú tag ezt folyamatosan 
megkaphassam. Erről beszéltünk, csak szeretném ezt megjegyezni, mert könnyebb 
felkészülni, ha több idő van. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Természetesen, képviselő asszony minden rendelkezésre álló 

dokumentumot megkap, aminek az átolvasásához jó munkát kívánunk. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 03 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


