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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit és a napirendi pont előadóját. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. A jelenléti ív és a 
helyettesítések alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

A mai napra képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően időben 
megkapták a napirendi javaslatomat. Két napirendi pontot szeretnénk megtárgyalni: 
1.: tájékoztató a román EU-elnökség programjáról és prioritásairól; 2.: tájékoztató a 
brexit aktuális kérdéseiről, különös figyelemmel az alábbi közleményre: felkészülés az 
Egyesült Királyságnak az Európai Unióból 2019. március 30-án való kilépésére: a 
Bizottság rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervének végrehajtása. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi pontokkal 
kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy 
bizottságunk egyhangúlag elfogadta. 

Tisztelt Bizottság! Még egyszer szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait a hosszú 
téli szünet után. A tavaszi ülésszak első ülésén vagyunk jelen. Remélem, kipihenték 
magukat. Sok erőt kívánok az elkövetkezendő hónapok munkájához.  

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Engedjék meg, hogy napirend előtt röviden beszámoljak a legutóbbi ülésünk óta 
történt főbb ki-, illetve beutazásokról. Január 20-21-én Bukarestben COSAC-elnökségi 
találkozón vettem részt, ahol a 2020 utáni uniós többéves költségvetés, valamint a 
tagállamok és régiók közötti kohézió volt a fő kérdés.  

A múlt hét elején pedig meghívásomra Magyarországra látogatott Reinhold 
Lopatka úr, az Osztrák Nemzeti Tanács állandó európai uniós albizottságának elnöke, 
akit Bana alelnöktársammal fogadtunk, és áttekintettük az osztrák EU-elnökség 
eredményeit, a schengeni térség jelentőségét, valamint érintettük az európai 
parlamenti választási kilátásokat is.  

Az elmúlt hétvégén pedig a lengyelországi Krasiczynban jártam a „Kárpátok 
Európája” konferencián, a téma pedig a regionális infrastrukturális együttműködés 
kérdésköre volt, ahol a lengyel gazdasági miniszterrel együtt vettem részt egy 
panelbeszélgetésen.  

Tájékoztató a román EU-elnökség programjáról és prioritásairól  

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk a napirendi pontok megtárgyalásához. Az 1. 
napirendi pont: tájékoztató a román EU-elnökség programjáról és prioritásairól. A 
napirendi pont előterjesztője dr. Schmitt Pál Péter, a Miniszterelnökség helyettes 
államtitkára, akit ezúttal is köszöntök. 

Tisztelt Bizottság! A félévkezdő bizottsági üléseink napirendje hagyományosan 
a soros európai uniós elnökségi tájékoztató, és így van ez a román EU-elnökség 
esetében is. Rendhagyó félév ez, hiszen az egyik legrégebbi tag a kilépés előtt áll, és 
május végén egy intézményi megújulás kezdődhet az európai parlamenti választással. 
Képviselőtársaim a háttéranyagot megkapták.  
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Helyettes államtitkár úrnak még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a 
meghívásunkat. Kérem, röviden foglalja össze véleményét, utána pedig megnyitjuk a 
vitát. Tessék parancsolni! 

Dr. Schmitt Pál Péter tájékoztatója 

DR. SCHMITT PÁL PÉTER helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt 
Elnök Úr! Igen tisztelt Bizottság! Először is köszönöm a lehetőséget, hogy a tavaszi 
ülésszak első munkanapján máris folytathatjuk az együttműködésünket az Európai 
ügyek bizottságával. Románia egy különösen fontos időszakban vette át az Európai 
Unió Tanácsának soros elnöki tisztjét, egyúttal egy új trióelnökség is kezdődik. 
Románia Finnországgal és Horvátországgal lesz most egy trióban. 

Bár mindig elmondjuk tulajdonképpen az elmúlt három évben, hogy talán soha 
nem volt az Európai Uniónak egy ennyire válságokkal teli időszaka, amikor fontos 
lenne a tagállamok közötti szoros együttműködés, és fontos, hogy az elnökségek is ezt 
a tisztességes moderátori, közvetítő szerepüket elvégezzék, most mégis még 
érdekesebb időszakról van szó, hiszen egy ciklusváltás küszöbén állunk. Hogy ez egy 
eljárási ciklusváltás vagy egy politikai értelemben vett földcsuszamlásszerű ciklusváltás 
lesz-e, ezt a szavazók el fogják dönteni a májusi európai parlamenti választásokon, 
mindenesetre három dolgot ki lehet jelenteni. Egyrészt új európai uniós intézményi 
vezetők lesznek, akik végeredményben a május 26-án lezáruló EP-választások és a 
november 1-jei európai bizottsági megalakulás között kerülnek megválasztásra. Tehát 
azt lehet mondani, hogy május 23-26-a között választásokra kerül sor, utána 
elkezdődik az új Európai Parlament, az új Európai Bizottság, új európai tanácsi elnök, 
új európai központi banki elnök, és november 1-jére ez az egész rendszer feláll.  

A másik az, hogy az Európai Unió történetében először egy tagállam várhatóan 
kilép. Március 29-én, ha minden a jelenlegi tervek szerint megy tovább - és itt ugye a 
tervek alatt a brit kormány demokratikus döntését és választását értem -, akkor az 
Európai Unió egyik legnagyobb gazdasága, egyik legnagyobb katonai ereje, egyik 
legnagyobb befizetője, egyik legnagyobb lakosságszámú országa elhagyja a közösséget.  

Tehát választások, új uniós intézményi vezetők és brexit. Ezekben a kérdésekben 
egy elnökségnek alapvetően nincsen meghatározó, szakpolitikai értelemben vett 
feladata, de fontos, hogy zökkenőmentesen és problémamentesen bonyolódjon le ez az 
időszak, és a román elnökségnek a magyar kormány ehhez is minden támogatást meg 
kíván adni, és sok sikert kíván. 

Áttérve a szakpolitikai, politikai pontokra. Szakpolitikai értelemben az Európai 
Unió működése rövidesen leáll, február vége után már az Európai Parlament is 
gyakorlatilag befejezi a működését, de ez nem jelenti azt, hogy komoly politikai 
döntések és politikai viták ne lehetnének adott esetben, sőt éppen az ellenkezőjére is 
lehet számítani egy kampányidőszakban. Február végén sor kerül az EU-Arab Liga-
csúcstalálkozóra, március végén lesz rendes európai tanácsi ülés, május 9-én 
Nagyszebenben kerül sor a román elnökség legnagyobb eseményére, egy uniós 
informális csúcstalálkozóra - erről rövidesen részletesebben is szeretném tájékoztatni 
a bizottságot -, és júniusban is lesz hagyományos Európai Tanács, ahol az Európai Unió 
új ötéves stratégiai menetrendjéről dönthetnek a vezetők. Jelenleg rendkívüli brexit 
csúcstalálkozó nem áll előkészítés alatt, de ennek az esélyét sem lehet százszázalékosan 
kizárni. Tehát miniszterelnöki szinten, európai tanácsi szinten, a legmagasabb szinten 
nem fog leállni az Európai Unió, és adott esetben komoly törésvonalakra, vitákra lehet 
számítani az ismert fragmentációk, különösen a migrációs vita mentén.  

A román elnökség munkaprogramját a szokásos gyakorlathoz képest egy kicsivel 
később, csak január közepén jelentette meg. Itt négy prioritást határoztak meg. A 
konvergencia Európája, biztonságosabb Európa, Európa mint erősebb globális 
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szereplő és a közös értékek Európája. A román elnökség célja, illetve kommunikációja 
alapvetően egy erősebb Európai Unió, amelyet természetesen Magyarország is 
támogat, és különösen támogatjuk a román elnökségnek azt az elképzelését, avagy a 
sorok mögött áttükröződő vízióját, hogy Európa kohézióját és a konvergenciát szeretné 
előtérbe helyezni. Ez pedig két szempontból is érdekes számunkra, egyrészt a kohéziós 
politika jelentősége vonatkozásában egyetértésben vagyunk az elnökséggel, másrészt 
pedig az EU-27-ek egysége vonatkozásában is.  

Ma Európát alapvetően nem egy kelet-nyugat, vagy egy észak-dél törésvonal, 
hanem a migrációs válság kezelésére adott válaszok közti eltérő megoldások határozzák 
meg. Magyarország ebben a tekintetben már decemberben, illetve Gulyás miniszter úr 
látogatásán is februárban azt kérte a román elnökségtől, hogy legyen egy megértő 
elnökség, vagyis azon tagállamok álláspontja is kerüljön figyelembevételre, akik 
másképp gondolkodnak a migrációról, vagy az EU jövője kapcsán másként 
gondolkodnak a brüsszeli mainstreamnél, és nem egy föderális Európát szeretnének 
építeni, hanem a nemzetállamok Európáját.  

A román elnökségről általában véve elmondható - ami nagyon pozitív a magyar 
érdek szempontjából -, hogy bővítésbarát, tehát támogatja az Európai Unió bővítési 
folyamatát. Ez azzal együtt is egy nagyon komoly kérdés, hogy várhatóan nem kerül sor 
újabb uniós ország csatlakozására a román uniós elnökség alatt, de ismert magyar 
álláspontról van szó, Szerbiát és Montenegrót azonnal szeretnénk az Unióban látni, 
minél több csatlakozási fejezetet pedig szeretnénk megnyitva látni Albániával, és 
immár az Észak-Macedón köztársasággal, hiszen, ha jól tudom, február 12-e óta ez az 
ország új neve. Ez egy nagyon fontos fejlemény, hogy Görögországgal sikerült 
megoldani a névvitát. Bízunk benne, hogy ez is előrelendíti majd az integrációs 
folyamatot.  

Egy másik fontos közös pont a kohéziós politika és az Unió következő hétéves 
költségvetése terén figyelhető meg. Itt van egy alapvető egyetértés abban, illetve 
Magyarország világosan szokott beszélni, amikor azt mondjuk, hogy a kohéziós 
politika, az uniós források nem egy karitatív tevékenység eredményei; 70-80 
százalékban visszakerülnek a nettó befizetőkhöz. Egyes országok esetében ez az arány 
330 százalék, a médiában most nagyon sokat szereplő Hollandia esetében 150 százalék 
jut vissza a V4-ek vonatkozásában az uniós forrásokból a holland gazdaságba 
különböző közvetlen és közvetett csatornákon.  

Emellett a vidékfejlesztés területén is közösek az érdekeink is Romániával, és a 
Horizon Europe kapcsán is az innovációs források eloszlása tekintetében a földrajzi 
kiegyensúlyozottság mellett érvel mindkét ország, s támogatjuk az elnökséget abban, 
hogy itt azt a rendkívüli aránytalanságot, hogy 95 százalék jut a régi tagállamokhoz, és 
5 százalék az új tagállamokhoz, valamilyen módon kezdjük el kiegyenlíteni, és a 
földrajzi arányosságot biztosítani.  

Ahol a közös érdekek talán a leginkább megnyilvánulnak, az az EU jövője abban 
a tekintetben, hogy az Európai Unió integrációs alaperedményeinek a megőrzésében 
vagyunk érdekeltek, értve ezalatt a négy szabadságot, a szabad mozgást, a jól működő 
schengeni rendszert, amelyen belül most sajnos belső ellenőrzések láthatók - itt jól 
tudott, hogy Románia kifejezetten aspirál egy schengeni tagságra, amelyet egyébként 
Magyarország is támogat -, de ugyanúgy az Európai Unió megvédendő eredményének 
tekintjük a kohéziós politikát és a közös agrárpolitikát. És tulajdonképpen ez vezet el 
talán minket, de engem az előadásban biztosan az EU jövője folyamathoz és a román 
elnökség legnagyobb rendezvényéhez, a nagyszebeni csúcstalálkozóhoz. 

Az EU jövője folyamatot a brexit hívta életre. Pozsonyban indult el 2016 
szeptemberében, Rómában folytatódott ’17 márciusában, és most Nagyszebenben 
értékelnék az uniós vezetők, hogy hova sikerült eljutni. A folyamat lényege, hogy hogy 
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sikerül megőrizni az Európai Unió egységét a brexit után, és milyen irányba haladjon 
tovább Európa. Tehát talán a legnagyobb jelentőségű, ahogy mi hívjuk, horizontális 
európai uniós kérdésről vagy dossziéról van szó.  

Sokatmondó ugyanakkor, hogy a nagyszebeni csúcstalálkozót Jean-Claude 
Juncker jelentette be még a tavalyi évben, és az Európai Bizottságnak adott esetben 
más elképzelései vannak a csúcstalálkozó vonatkozásában, mint akár Donald Tusk 
elnöknek, akár a tagállamoknak. A Bizottság szeretné 2025-ig lefektetni a stratégiai 
célokat, és adott esetben még az európai parlamenti választásokat megelőzően, 
miközben a magyar kormány egyértelműen úgy gondolkodik, hogy a jelenlegi uniós 
intézményekkel már nem szabad megállapodni olyan stratégiai kérdésekről, mint a 
migráció, a költségvetés vagy az EU jövője, amikor azokat a demokratikusan 
megválasztott új intézményekkel fogjuk közösen megélni, és azok is lesznek felelősek. 
Tehát mi az új intézményekkel szeretnénk megállapodni, és ezért azt gondoljuk, hogy 
a nagyszebeni csúcstalálkozónak elsősorban a konszenzusos kérdésekre kell 
fókuszálnia, nem az Európai Uniót évek óta megosztó olyan kérdésekre, mint például 
a kötelező kvóta, hanem például inkább a határvédelemre. A Bizottság ugyanakkor nem 
zárható ki, hogy szeretne átvinni föderalista terveket.  

Mit csinál a Bizottság? Alapvetően három eszközről van szó. Az egyik az, hogy 
az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy az Európai Bizottság az Európai Unió 
kormányaként kíván viselkedni, és a választások előtt szeretne most átvinni minél több 
döntést, hiszen várhatóan egy új összetételű, kevésbé bevándorláspárti európai 
intézményrendszer fog felállni, de a Bizottság azért még szeretné átvinni a lehető 
legtöbb elképzelését, és ennek alapvetően három eszköze van. Az egyik, hogy európai 
uniós kormányszerveket igyekszik létrehozni, tehát a legkülönbözőbb területeken 
tulajdonképpen az Európai Bizottság az európai biztosok alá rendelt ügynökségek 
létrehozását szeretné az adófizetők pénzéből. Ilyen az Európai Munkaügyi Hatóság, az 
Európai Ügyészség, az Európai Menekültügyi Ügynökség, vagy amennyiben a Frontex 
úgy kerül átgondolásra, hogy az átvegye a határvédelmet a tagállamoktól. 

Ezek közül az intézmények közül van, ami már létrejött, van, aminek most zajlik 
a létrehozása, de minden esetben arról van szó, hogy létrejön egy duplikáció, amelynek 
nincs érdemi hozzáadott értéke, olyan feladatokat látnak el, amelyek a nemzeti 
hatóságok közötti együttműködés keretében kifejezetten rendezhetők lennének, de 
épül egy európai kormány a Bizottság irányítása alatt. Ez tehát az egyik eszköz, és ez 
valamilyen formában felmerülhet az EU jövőjéről szóló vita kapcsán. 

A másik a lopakodó jogalkotás. Pontosan látjuk ezt az európai migrációs 
kompakt példáján. A magyar kormány hónapokkal ezelőtt már a marrákesi csúcson, 
majd utána New Yorkban azt jelezte, hogy arra számítunk, hogy különböző uniós 
dokumentumokban megpróbálják majd becsempészni az erre való hivatkozást, és egy 
soft law vagy az uniós jog részévé tenni. Pontosan ez történik: a különböző uniós 
dokumentumokban folyamatosan megjelenik a globális migrációs kompaktra való 
hivatkozás, miközben azt 9 uniós tagállam elutasította, és a magyar kormány ez ellen 
továbbra is minden eszközzel fel fog lépni. Tehát a lopakodó jogalkotás szintén egy 
fontos eszköze a Bizottságnak. 

A harmadik, ami különösen erősen merülhet fel Nagyszebenben: a szavazások 
során az egyhangúság elvétele, és átállás a minősített többségi szavazati rendre olyan 
kulcskérdésekben, amelyek egyébként nem európai uniós hatáskörbe tartoznak, mint 
az adószuverenitás, a szociálpolitika vagy a kül- és biztonságpolitika kérdése. Ezekben 
Magyarországnak nem érdeke, hogy az Európai Bizottság törekvései, hogy úgy 
mondjam, legyenek prominensek, ezért üdvözöljük azt, hogy a nagyszebeni csúcs 
nyilatkozatát jelenleg Donald Tusk elnök kabinetje készíti elő, aki ennél egy sokkal 
mérsékeltebb hozzáállást tanúsít. A magyar kormánynak pedig egyértelműen az a célja, 
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hogy az új intézményekkel, és nem Nagyszebenben, hanem a júniusi Európai Tanácson 
induljon el az a folyamat, létrejöjjön a stratégiai menetrend és jöjjenek létre Európa új 
stratégiai prioritásai, amelyek már figyelembe veszik a májusi választások eredményét. 

Itt felmerülhet az is, hogy volt egy úgynevezett állampolgári konzultáció, ez 
Emmanuel Macron elnök nevével volt fémjelezve. Ennek lett egy eredménye, egy 
következtetése. Ebben Magyarország is részt vett. Ugyanakkor ennek nem lett 
reprezentativitása. Az online konzultáción körülbelül 70 ezren, a tényleges 
rendezvényeken történő konzultáción talán 150 ezren vettek részt egész Európában. 
Összehasonlítva ezt egy 1 millió 350 ezer fős magyar családügyi konzultációval vagy 
korábban olyan magyar nemzeti konzultációval, amelyen még ennél is többen vettek 
részt, ebből nem lehet következtetést levonni Európa jövőjére. Amennyiben ennek a 
macroni konzultációnak az eredményét tájékoztató jelleggel benyújtják akár 
Nagyszebenben, akár a Tanácsra, azt természetesen egy hozzáadott értéknek tekintjük, 
de nem ez képezheti Európa jövőjét. Ami képezheti, az az, hogy a szabadon 
megválasztott, demokratikus vezetők az európai parlamenti választások eredményét 
figyelembe véve júniusban elkezdenek egy munkát, meghatározzák a stratégiai 
menetrendet, és utána mennek tovább az ügyek.  

Itt a magyar álláspont néhány kulcselemét szeretném csak kiemelni. Ezeket a 
magyar kormány már lefektette, és a 2018. januárban és júniusban kiadott két 
visegrádi közös V4-es nyilatkozat is tartalmazza, hogy mit gondolunk az EU jövőjéről. 
Magyarország egy erősebb Európában érdekelt, és egy erősebb Európai Unióban, de 
kritikus a magyar kormány a brüsszeli bürokráciával szemben. Mi azt szeretnénk, hogy 
az Európai Unió támogassa és ne büntesse a sikeres tagállamokat, és valóbaján ezt 
értjük erős nemzetek Európája alatt. 

Az intézményi egyensúlyt helyre kell állítani Európában, mert azt látjuk sajnos, 
hogy felborult. Az Európai Bizottság politikai szereplőként definiálta magát, az Európai 
Parlament pedig politikai aktivistaként, egyfajta NGO-ként viselkedve kezdett 
beavatkozni a tagállamok belső életébe. 

Vissza kell állítani az intézményi egyensúlyt, vissza kell állítani az Európai 
Tanács primátusát, és Magyarország amellett is kiállt és kiáll, hogy a nemzeti 
parlamenteknek sokkal jelentősebb szerepet kell adni az uniós döntéshozatali 
folyamatokban, különböző eszközökkel, akár például egy piros lapos eljárás bevezetése 
útján. 

Ahogy említettem, meg kell védeni az integráció valódi eredményeit, mint a 
kohéziós politika, a közös agrárpolitika, Schengen és a belső piac, de a nemzeti 
identitást és szuverenitást is ezzel balanszírozva mindenképp meg kell védeni, ideértve 
a határvédelmet vagy minden országnak azt a jogát, hogy maga dönthesse el, kikkel 
szeretnének együtt élni. Tehát nem több vagy kevesebb Európára van szükség, mint azt 
hétvégi hazai politikai kongresszuson is hallhattuk, ahol a több Európa mellett tették 
le a voksukat egyes politikusok, hanem hatékonyabb Európára van szükség, amely az 
európai emberek valódi érdekeit, biztonságát és versenyképességét helyezi előtérbe.  

A brexit kapcsán külön pontunk is lesz, illetve ott az elnökségnek alapvetően 
szakpolitikai szerepe nincs.  

Amiről még nagyon röviden szólnék, az a migráció és a költségvetés mint a két 
legfontosabb stratégiai kérdés jelenleg az Európai Unióban. Magyarország egy megértő 
elnökséget kért Romániától - ahogy említettem -, a konszenzusos kérdésekre 
szeretnénk koncentrálni, de azt látjuk, hogy nagyon nagy nyomás nehezedik 
ugyanakkor Romániára, hogy előrehaladást és akár politikai megállapodást érjen el a 
közös európai menekültügyi rendszer reformját illetően még az európai választások 
előtt. Ebben a reformban, egy közös európai menekültügyi rendszer csomagjában 
szerepel például a kötelező relokációt tartalmazó Dublin IV. rendelettervezet, ebben 
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szerepel az áttelepítési rendelettervezet, amely jelenleg szintén utal a globális 
migrációs kompaktra, vagy ebben szerepel az Európai Menekültügyi Ügynökségről 
szóló rendelettervezet. Több ország, így Magyarország is úgy gondolja, hogy ezt a 
reformcsomagot nem szabad megbontani, és nem szabad most ezekben az egy-egy 
kiemelt kérdésekben gyorsan megpróbálni előremenni, mielőtt még az európai 
emberek esetleg egy kevésbé bevándorláspárti Európai Parlamentet megválasztanak. 
Ez egy nagy vita lesz a következő hónapokban, és nagy nyomás van a román 
elnökségen. 

A külső dimenzió tekintetében Románia most nem kíván a külső hotspotok 
felállítására, az úgynevezett regionális kikötői platformok létrehozására hangsúlyt 
fektetni, ennek ellenére nem szeretnénk feladni ezt, hiszen tavaly júniusban az Európai 
Tanács döntött arról, hogy meg kell próbálni ezeket felállítani, erre eddig kísérlet sem 
történt, ez egy nagy hiba, s Magyarország ezt továbbra is szorgalmazni fogja. 

A Frontex átalakítása kapcsán a román elnökség szintén szeretne előrehaladni, 
és különösen abban a tekintetben szeretne eredményt felmutatni, hogy ezt a tízezer fős 
készenléti egységet adott esetben felállítsák vagy előmozdítsa ennek a felállítását.  

Magyarország alapvetően támogatja a Frontex megerősítését és a román 
elnökséget is ebben a munkában, egy fontos célunk van viszont, hogy az ügynökség 
bármilyen módon kerül átalakításra, csak kiegészítheti a tagállami hatásköröket, és a 
határőrizet ellátása ezután is elsődlegesen tagállami hatáskörben kell hogy maradjon.  

A magyar kormány tehát amellett fog kiállni a következő időszakban is a 
brüsszeli migrációs vitákban, hogy a kötelező kvóták rendszere elfogadhatatlan, a 
migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani, helybe kell vinni a segítséget, és 
segíteni a kibocsátó és tranzitországokat - ezzel összefüggésben történt egy fontos 
megállapodás Pozsonyban a V4-ek és Németország között, Marokkó támogatására 50 
millió euró kerülhet elkülönítésre -, és ellenezzük a globális migrációs kompaktra való 
hivatkozásokat, mert az egy rossz dokumentum, az egy bevándorláspárti dokumentum, 
és azt 9 uniós tagállam nem támogatta. 

Ami a közös költségvetést illeti: nagyon hosszan lehetne beszélni róla - megérne 
akár egy külön ülést -, most ezt nem tenném. Én most csak annyit mondanék, hogy a 
román elnökség alatt a középpontban az úgynevezett tárgyalási keret áll. A tárgyalási 
keret egy ügycsoport, amelyben az állam- és kormányfőknek egyhangúsággal kell majd 
dönteniük, tehát a tárgyalások során az zajlik, hogy leválasztják a legfontosabb kiemelt 
politikai ügyeket, berakják az úgynevezett tárgyalási keretbe, más kérdésekben pedig, 
amelyek talán politikailag kevésbé szenzitívek vagy kiemeltek, próbálnak 
megállapodásokat elérni.  

Ebben a kérdésben Magyarország álláspontja világos: a minőség fontosabb az 
időzítésnél, tehát mi meg tudnánk állapodni az uniós költségvetésről bármikor, de egy 
rossz, átpolitizált javaslata van az Európai Bizottságnak, és a tárgyalási keret esetében 
is azt mondjuk, hogy minden politikailag szenzitív kérdésnek ott szerepelnie kell, és 
akkor lesz EU-s költségvetés, mint minden ország, mi is akkor fogjuk azt támogatni, ha 
a problémáink, például a kohéziós politika jelenleg 24 százalékosra tervezett 
megvágása rendezésre kerül, és csak akkor van megállapodás, ha mindenben 
megállapodunk. Ez még egy hosszú tárgyalási folyamat lesz. A júniusi Európai Tanács 
lenne még az a román elnökség alatt, amely ezt a tárgyalási keretet véglegesíteni 
szándékozik. Egyéb kérdésekben is még zajlanak tárgyalások, intézmények közötti 
egyeztetések az elnökség alatt, de a szakpolitikai munka rövidesen megáll, és a 
nagypolitikában történhetnek az EU jövője, a migráció, a brexit és a költségvetés 
kapcsán fejlemények.  

Magyarország alapvetően - és ezzel szeretném zárni - érdekelt abban, hogy a 
román kormány egy sikeres elnökséget tudjon lebonyolítani. Ez fontos lehet egy erős 
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Közép-Európa megépítése szempontjából, és Magyarországnak nemzetállamként is az 
az érdeke, hogy egy stabil tárgyalópartner legyen Románia. Köszönöm.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Bizottság! A vitát 
megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van, most elmondhatja. (Senki sem 
jelentkezik.)  

Tisztelt Államtitkár Úr! Elsőként engedjen meg egy rövid kérdést, pontosan 
ahhoz kapcsolódva, amivel ön befejezte az előadását, a többéves pénzügyi keret. Úgy 
hiszem, hogy a román elnökség egyik legfontosabb intézkedése lehet a többéves 
pénzügyi keret olyan fokú előkészítése a tárgyalások során - amit említett is, éppen a 
témák leválasztása ezt segítené -, hogy olyan eredmény szülessen, hogy a következő 
félévben egy költségvetése lehessen a hétéves európai uniós keretnek.  

Nos, valóban kulcskérdés, és a magyar diplomáciának az egyik sikere az, hogy a 
hétéves pénzügyi keret döntését sikerült kvázi elnapolni. Amint azt többször 
elmondtuk az európai fórumokon is, nem lenne tisztességes és korrekt, hogy egy olyan 
Bizottság és egy olyan Európai Parlament döntsön az Unió hétéves pénzügyi keretéről, 
ami most leköszön. Éppen ezért egy sikernek könyvelhető el, hogy sikerült megértetni 
az európai uniós tagállamok többségével, hogy akkor tisztességes ez a döntés, ha a 
következő európai parlamenti választások után hozzák meg, és ott természetesen a 
Tanács majd ezt követően hozza meg a döntését. Ez számunkra már megnyugtató.  

Azonban azt mindenki tudja, hogy a britek kilépésével forrásvesztést szenved el 
ez a költségvetés, tehát a torta kisebb lesz, és kisebb szelet jut a tagországoknak is. A 
nagy kérdés az, hogy melyik szelet lesz kisebb. És itt a kulisszák mögött elindult a harc, 
mert vannak érdekellentétek - például az északi államok szeretnék megnyirbálni a 
mezőgazdasági kifizetéseket -, másrészt pedig fontos az is, hogy a kohéziós politikák 
azonos szinten, amit jelenleg élvezünk, megmaradjanak. Azonban nagy kérdés az is, 
ugye már vannak előjelek, hogy egyes tagországok, beleértve az Európai Bizottsággal, 
címkézni szeretnék a kohéziós forrásokat, és bizonyos jogállamiság kérdésével és egyéb 
címkékkel azon tagországok tortaszeletét csökkenteni, akik kvázi nem álltak be a 
mainstreambe a bevándorlástámogatás ügyében.  

Éppen ezért tehát harc várható, de ez a harc korábban is megvolt, csak más 
szinten, hiszen emlékszem arra, hogy amikor a hétéves pénzügyi keretnek kezdtünk 
neki, Magyarországot illetően egy 30 százalékos forrásvesztéssel kellett számoljunk. 
Ehhez képest sikerült létrehoznunk a „kohézió barátai” csoportot, és ennek 
köszönhetően hála istennek nemhogy elszenvedtük volna a kohéziós pénzek vesztését, 
hanem maximálisan meg tudtuk nyerni ezt a csatát. 

Kérdezem államtitkár urat, hogy van-e most hasonló szándéka nemcsak a 
magyar kormánynak, hanem a visegrádi négyek kormányainak, hogy a „kohézió 
barátai” csoport, ami úgy tudom, létre is jött, hogy ebben harcot folytasson, és olyan 
szövetségeseket keressen, például a mezőgazdasági pénzek kifizetésével, mint például 
Franciaország. Az egy pozitív fejlemény, hogy az Európai Parlament ezt nem fogadta 
el, tehát nagy valószínűséggel lehetőségünk van a harcra, hogy a mezőgazdasági 
kifizetések ne csökkenjenek, illetve a jelenlegi szinten maradjanak. Tehát a nagy kérdés 
az, hogy az elmúlt hét éves költségvetéshez viszonyítva az új pénzügyi keret meg tudja-
e őrizni a pozícióinkat, tehát elsősorban Magyarország és a visegrádi négyek pozícióit. 
Ez az első kérdésem.  

A másik, hogy alkalmam volt január 20-21-én a bukaresti COSAC-találkozón 
elmondani az államtitkár asszony által röviden vázolt elnökségi prioritásokat, hogy 
fontosnak tartom, hogy Románia tovább folytatja a bolgár elnökségnek a nyugat-
balkáni országok európai integrációját. Ez egy rendkívül fontos, nemcsak politikai, 
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hanem gazdasági érdekünk is. Kérdezem azt, hogy a nyugat-balkáni országok európai 
uniós perspektívájának a fenntartása érdekében a román elnökség milyen 
hangsúlyokat vesz elő, milyen módon lép fel. Köszönöm szépen. Tessely alelnök úré a 
szó.  

 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

tájékoztatást államtitkár úrnak és a lehetőséget a kérdésekre. Két rövid kérdésem 
lenne. Elhangzott, és valóban úgy is van, hogy Románia elnökségének a 
csúcsrendezvénye a nagyszebeni informális Európai Tanács-ülés lesz, és annak az 
anomáliái vagy lehetőségei, hogy mi lesz ott igazából a legfontosabb téma. Leginkább 
a Juncker és a föderalista álláspont hangzott el itt államtitkár úr beszámolójában, de a 
román elnökségnek kifejezetten mi a célja, tehát milyen eredményeket vár a 
nagyszebeni találkozástól, és ezek az elvárt eredmények harmonizálnak-e azzal, amit 
mi szeretnénk.  

Illetve szeretném azt feltenni kérdésként, hogy Románia az elnökségét fel 
kívánja-e használni, illetve fel tudja-e használni a tekintetben, hogy a schengeni tagság 
mielőbb elérhető legyen a számára, hiszen évek óta azt halljuk, hogy Románia és 
Bulgária is felkészült arra, hogy a schengeni övezetnek a tagja legyen, ugyanakkor 
mindig elutasító álláspont érkezik. Egyrészt nem értem pontosan, hogy mi ennek az 
oka, hogy van-e erre érthető magyarázat, illetve, hogy lehet-e áttörés ebben az 
időszakban a schengeni tagsággal kapcsolatosan. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e még kérdés, vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Nem 

látok ilyet. Visszaadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Schmitt Pál Péter válaszai 

DR. SCHMITT PÁL PÉTER helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönöm szépen. Alelnök úr legutolsó kérdésével kezdeném a választ, ha megengedi, 
mert ez az a kérdés, aminek a napokban mi is igyekeztünk részletesen utánanézni. Azt 
látjuk, hogy bár az a hivatalos mondás, hogy még ebben a ciklusban sor kerülhet a 
schengeni csatlakozásra, de ehhez egyhangú európai tanácsi döntés szükséges, és 
vannak olyan tagállamok - például Hollandia -, amelyek például a román jogállamiság 
ügyében mostanában problémákat vetettek fel. Ez hátráltatja a folyamatot. A Bizottság 
tavaly novemberi jelentése sem segít ebben a kérdésben. Az Európai Parlament 
felszólította az Európai Tanácsot, hogy léptesse be Romániát Schengenbe, de egyelőre 
nem látjuk, hogy ez a kérdés mikor kerül az Európai Tanács napirendjére. Tehát ehhez 
fel kellene venni napirendre, és ott el kellene fogadtatni.  

Mi magyar részről nem tartjuk szerencsésnek, ha bárki egy olyan jelentős 
kérdést, mint egy schengeni csatlakozás, bármilyen más politikai feltételtől, főleg 
kampányban történő vitáktól tesz függővé. Tehát Magyarország itt természetesen ezt 
támogatná. De vannak ennek pillanatnyilag olyan ellenzői, akik talán rövid távú 
politikai okokból ezt kevésbé vinnék előre. Meglátjuk, mi fog történni a kérdésben.  

Elnézést, akkor hadd válaszoljak alelnök úr másik kérdésére is. Románia 
számára, úgy gondolom, az a stratégiai érdek, hogy egy EU-egységet demonstráló 
szimbolikus, jelentős uniós esemény legyen, amely emeli a román elnökség és Románia 
profilját. Magyarország ebben érdekelt, minden támogatást meg kívánunk adni, de 
kifejezetten az elnökség politikai célokat és prioritásokat nem fogalmaz meg a csúccsal 
kapcsolatban, hiszen az EU jövője folyamatot alapvetően az Európai Tanács, a 
Bizottság - ugye, fehér könyvet adott ki korábban Tusk elnök, a tagállamok, V4-ek 
nyilatkozatot adtak ki, a Benelux államok, a déliek. Ez egy tagállamok közötti vita, ami 
zajlik. Tehát igazából a román elnökség megpróbálja ehhez a legjobb tudása szerint a 
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kereteket adni, és a közös nyilatkozat - amit elfogadnak várhatóan az uniós állam- és 
kormányfők - szövegezése jelenleg az EiT elnökének a munkatársai, illetve az EiT 
elnöke részéről zajlik, és azt vélhetően egyezteti és egyeztetni fogja természetesen a 
román elnökséggel. Tehát én azt gondolom, hogy itt a román elnökségnek alapvetően 
az a célja, amivel Magyarország teljesen egyetért, hogy a konszenzusos kérdések, az EU 
egységét előtérbe helyező kérdések - például Schengen, a belső piac egysége, a 
határvédelem - kerüljenek megerősítésre, és ne stratégiai döntéseket akarjon hozni 
néhány tagállam vagy a Bizottság vagy a Parlament két héttel az európai parlamenti 
választások előtt. 

Az elnök úr két kérdésére válaszolnék most. A közös költségvetés. A következő 
fél évben biztos, hogy nem várható az elfogadás, és erre már semmilyen szándék 
nincsen. A tavaly decemberi Európai Tanácson az a döntés született, és ez a 
következtetésekben meg is jelent, hogy arra törekszik az Európai Unió, hogy 2019 
őszén kerüljön elfogadásra a költségvetés. Magyarország ebből a szempontból sem 
különösebben támogató, sem különösebben ellenző pozíciót nem foglalt el, hiszen ha 
lenne egy jó költségvetés, bármikor meg tudnánk állapodni. A politikai probléma az, 
hogy a jelenlegi uniós intézmények viszont egy rossz költségvetést támogatnak, egy 
olyan költségvetést, amelyben, bár kilépnek a britek, és ez 11-12 százalékos kiesést is 
jelenthet, már amennyiben nem kerül kipótlásra, de mégis csökkennek a kohéziós, 
viszont nőnének az adminisztratív kiadásai az Európai Uniónak.  

Emellett elnök úr utalt a kondicionalitások kérdésére. Magyarország nem 
támogatja a kondicionalitások bevezetését, az uniós források elosztási szabályait a 
szerződések rögzítik, ezek között sem jogállamisági, sem egyéb feltétel nem szerepel, 
nekünk ez az álláspontunk.  

A „Kohézió barátai”, jelentem, létezik és működik. Tavaly novemberben, ha nem 
tévedek, csúcstalálkozót is tartott, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök úr is részt 
vett, és egy közös nyilatkozat is elfogadásra került, amely egyértelműen hitet tett a 
kohéziós politika fontossága és megőrzése mellett.  

Az látható, hogy a Bizottság javaslata közös európai pénzből valósítaná meg az 
Európába érkező bevándorlók integrációját, miközben a szegényebb régióknak 
kevesebb pénzt juttatna, és inkább gazdagabb országoknak juttatna pénzeket, ahol 
nagyobb szociális problémák vannak. Magyarország ezt az alapfelállást jelenleg nem 
támogatja. Mi azt gondoljuk, hogy az uniós költségvetésnek a tagállamoknak kellene 
egy olyan dedikált forrást létrehozni, amiből például a határokat jobban meg tudják 
védeni.  

Alapvetően tehát mi azt szeretnénk, hogy azt nézzük meg előbb, hogy mit kell 
finanszírozni, hiszen vannak régi, jól működő politikák - mind a kohéziós politika, 
mind a vidék-, mind a közös agrárpolitika -, amelyeket továbbra is finanszírozni kell, 
ezek hozzáadott értéket jelentenek Európának, Európa e nélkül nem lehet 
versenyképes, és vannak új kihívások, természetesen, mint a digitalizáció kihívásai, a 
migrációs kihívások, amelyeket szintén finanszírozni kell, és meg kell nézni, hogy ha 
megállapodtunk abban, hogy mit szeretnénk finanszírozni, mennyi pénz kell hozzá, és 
betenni ezt a pénzt. Ez a magyar álláspont. Nem eldöntött az, hogy az Európai Unió 
költségvetése nem lehet több, mint ez a bűvös 1 százaléka a tagállamok GNI-ának. Ez 
egy politikai mantra, amit hallunk. Magyarország jelezte többször, hogy kész lenne 
akár meg is növelni a saját nemzeti befizetéseit akár 1 százalék fölé is, ha ezen múlna, 
hogy mind a tradicionális politikákat, mind pedig az új kihívásokat kezelni tudja az 
Európai Unió.  

Ahogy említette elnök úr is, semmi nincs eldöntve, amíg mindenben nem 
állapodtunk meg. Magyarország olyan költségvetést fog elfogadni, ami nem teszi 
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zsarolható jogállamisági vagy más feltételek révén, és ami a brüsszeli elit föderalista 
víziója helyett az európai emberek biztonságát és versenyképességét helyezi előtérbe. 

Végül a Nyugat-Balkán kapcsán tett fel az elnök úr kérdést. Ami a román 
elnökség céljait illeti - abban leginkább egy kelet-nyugat törés látható, hogy általában 
a közép-európai, kelet-európai államok bővítéspártiak, a nyugat-európai államokban 
pedig ez a bővítési fáradtság, illetve egyéb politikai problémák jelentkeznek. A román 
elnökség is, illetve általában a bővítéspolitika támogatói azzal érvelnek, és a magyar 
kormány mindenképpen ezzel érvel, hogy az egész Európai Unió stratégiai, gazdasági 
és biztonsági érdeke ennek a régiónak a bevonzása az Európai Unióba, és a hiteles 
európai perspektíva lefektetése, mert amennyiben az Európai Unió nem rendelkezik 
egy hiteles Nyugat-Balkán-stratégiával - és jelenleg sajnos ez a helyzet -, akkor léteznek 
más olyan világpolitikai szereplők, amelyek örömmel készek betölteni ezt az űrt.  

A magyar uniós politika és a magyar nemzeti érdekek szempontjából ez a 
migráció miatt is fontos, hiszen minket a nyugat-balkáni útvonal érint, és nem 
mindegy, hogy az itt lévő országokkal milyen jó az együttműködés, és sikerül-e velük 
együttműködve állítani meg esetlegesen egy migrációs hullámot. Tehát 
Magyarországnak nyilván az az érdeke, hogy megvédje a déli határait, de minél 
délebbre sikerül vinni ezt a védelmi vonalat, nekünk annál jobb. Most van egy régió, 
ami tulajdonképpen beakadt Görögország és Magyarország közé, és valahogy nem 
halad előre elég gyorsan az integrációs folyamat. Itt általában Szerbiát és Montenegrót 
említjük első körben, de Albániával és Macedóniával is a csatlakozási tárgyalásokat 
meg kell nyitni, és ezt a román elnökség is támogatja, hogy kerüljön megnyitásra annyi 
csatlakozási fejezet, amennyi csak lehet. S akkor ott van Koszovó és Bosznia, amelyek 
még egy kicsit talán hátrébb vannak, de feléjük sem szabad feladni az európai 
perspektívát. Tehát alapvetően így áll össze a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos kép. 
Ahogy említettem, a román elnökség alatt, én azt gondolom, hogy sajnos komoly 
fejlemény, de legalábbis új csatlakozás vagy erről való megállapodás nem várható. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a kérdésekre adott válaszát is.  

Tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről, különös figyelemmel az 
alábbi közleményre: felkészülés az Egyesült Királyságnak az Európai 
Unióból 2019. március 30-án való kilépésére: a Bizottság rendkívüli 
helyzetre szóló cselekvési tervének végrehajtása, COM (2018) 890.  

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk a 2. napirendi pont tárgyalásához, ami 
részben érintette vagy érinti a román elnökség munkáját is. Szándékosan nem 
beszéltünk a brexitről, hiszen a román elnökség idejére esik az Egyesült Királyság 
kilépése, és éppen az ügy fontossága miatt egy új napirendi pontot nyitunk, amely címe: 
tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről, különös figyelemmel az alábbi közleményre: 
felkészülés az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból 2019. március 30-án való 
kilépésére: a Bizottság rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervének végrehajtása.  

Köszöntöm a napirendi pont előadóit: Schmitt államtitkár urat, Balogh László 
államtitkár urat a Pénzügyminisztérium részéről, valamint Bárány Mihály államtitkár 
urat az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről, akit először köszönthetünk 
bizottsági ülésünkön. Reméljük, hogy még sokszor meglátogatja bizottságunkat. 
Balogh államtitkár úr régi motorosként már nagyon régóta vesz részt az ülésen mint 
bizottságunk tiszteletbeli tagja. Köszöntöm önöket. 

Tisztelt Bizottság! Nem először foglalkozunk a brexit kérdéskörével, hiszen a 
bizottság tagjai emlékeznek arra, hogy az elmúlt ülések során nagyon sokszor hívtuk 
meg a brit nagykövetet és a Pénzügyminisztérium képviselőit, illetve a magyar 
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kormány képviselőit, hogy adjanak aktuális tájékoztatást a brexit állásáról. Egyelőre 
nem világos, hogy milyen forgatókönyv valósul meg március 30-ig. Ha jól számolom, 
alig 40 nap van addig, s ahogy közelít ez a határidő, úgy hiszem, hogy fokozódik a 
bizonytalanság a polgárok, a brit polgárok, az európai polgárok, a diákok vagy például 
a vállalkozások részéről egyaránt. Olvasva a brit sajtót is, nagyon hektikus az a 
viselkedés, ahogy egyes társadalmi csoportok viselkednek a bizonytalanság miatt.  

Az európai 27-ek egysége a brexit kérdéskörében, úgy hiszem, kiemelkedő 
jelentőséggel bír, éppen ezért, az egység megőrzése érdekében terjesztette elő az 
Európai Bizottság ideiglenes jellegű javaslatait arra az esetre, ha nem rendezett módon 
kerülne sor a kilépésre. Nem tudjuk.  

Köszönöm az előterjesztőknek, hogy ilyen nagy számban jelentek meg a mai 
ülésünkön. Először a Miniszterelnökség képviselőjének adom meg a szót, aztán pedig 
a Pénzügyminisztérium, végül az ITM képviselőjének. Értelemszerűen a többi tárca 
képviselőinek is biztosítok felszólalási lehetőséget akár ebben a körben, akár a 
későbbiekben, a kérdések után.  

Tisztelt Államtitkár Urak! Megadom a szót, elsőként a Miniszterelnökség 
képviselőjének. Parancsoljon! 

Dr. Schmitt Péter Pál tájékoztatója 

DR. SCHMITT PÁL PÉTER helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönöm szépen. A jelenlét és a nagyszámú részvétel valahol tükrözi a téma minden 
tárcát érintő horizontális jellegét, illetve a belső munkamegosztást is, ami a 
kormányzaton belül a 2016. június 23-i szavazás óta zajlott. Itt csak azt említeném meg, 
hogy már másnap a kormány döntést hozott egy államtitkári szintű brexit tárcaközi 
kormányzati munkacsoport létrehozásáról, amelyet ugyan a Miniszterelnökség vezet, 
koordinál, azonban minden egyes minisztérium abban vezető szinten részt vett. Ennek 
a munkacsoportnak volt az a feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse a brexit 
fejleményeit, javaslatot tegyen a kormánynak pozíciókra és az álláspontra.  

Létrejött az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságon belül is egy több mint 
száz fős munkacsoport, amelyben szintén valamennyi tárca szakértői szinten részt vesz, 
és becsatornázta az észrevételeit. Politikai értelemben is elmondható, hogy talán 
Közép-Európa és a V4 reagált leggyorsabban a brexitre, legalábbis higgadt 
megközelítéssel egészen biztosan. A szavazás utáni napokban, június 28-29-én Európai 
Tanács-ülésre került sor, és a V4-ek voltak az első országcsoport, amelyek ekkor egy 
közös nyilatkozatban már az állampolgári jogok védelmére, a belső piac megőrzésére 
és egy higgadt megközelítésre szólítottak fel. Ahogy elnök úr említette, 40 nap van 
hátra. Talán érdemes megemlíteni, hogy Magyarország soha nem állt be azon országok 
kórusába, amelyek a britek megbüntetését szerették volna, vagy amelyeknek az volt a 
célja vagy akár az a célja, hogy az Egyesült Királyság ne kerülhessen kedvezőbb 
helyzetbe, mint EU-tagállamként volt, mert adott esetben az egy rossz belpolitikai 
üzenet. Magyarország egy fair brexit mellett érvelt mindig. A magyar miniszterelnök 
volt az első, aki ezt a terminológiát magas politikai szinten használta és bevezette. A 
fair brexit pedig azt jelenti, hogy szeretnénk megvédeni a kint élő magyarok szerzett 
jogait, mind rendezett, mind rendezetlen kilépés esetére, és a lehető legszorosabb 
gazdasági, kereskedelmi, befektetési, katonai, védelmi, biztonságpolitikai 
együttműködés az érdekünk a jövőben is az Európai Unió és az Egyesült Királyság 
között.  

Mi történhet, milyen forgatókönyvek lehetnek? Kérem, ezt senki ne vegye 
jóslásnak, mert talán egyetlenegy politikus és szakértő sincs jelenleg Európában, de 
Európán kívül sem, aki ebben a kérdésben biztos válasszal szolgálhatna, ugyanakkor 
bizonyos forgatókönyvek kontúrjai talán láthatók.  
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Az első - és a magyar kormány egyértelműen ebben érdekelt -, hogy legyen 
megállapodás. Ehhez arra van szükség, hogy miután tavaly november 25-én az európai 
uniós állam- és kormányfők, tehát az Európai Tanács megállapodott a kilépési 
megállapodás és a jövőbeni kapcsolatokra vonatkozó politikai nyilatkozat szövegében 
- amely a magyar érdekeket kellően és megfelelően tartalmazta, és ezért támogatta azt 
Magyarország -, ezután a brit parlament és az Európai Parlament elfogadása szükséges. 
Itt a brit parlament az, ahol nagyon komoly folyamatok zajlanak. Ezt nekünk nem 
tisztünk kommentálni, és én ettől a mai ülésen is tartózkodni fogok. Bármire jut végül 
a brit parlament, bármire jut végül a brit kormány, Magyarországnak és a magyar 
kormánynak semmi más dolga nincs, minthogy ezt elfogadja, tiszteletben tartsa, 
alkalmazkodjon hozzá, és ahhoz képest a lehető legjobb eredményt próbálja meg 
kihozni.  

Ez az egyik forgatókönyv, hogy átmegy tehát valahogy mégis a megállapodás a 
brit parlamenten. Ebben az esetben életbe lép egy átmeneti időszak. Ez alapesetben 
2020. december 31-éig tart, szükség szerint az Európai Tanács egyetértésével 
meghosszabbítható maximum két évre. Nagyon fontos rögzíteni, hogy az átmeneti 
időszak alatt az Egyesült Királyság jogilag már nem tagja az Európai Uniónak, de a 
szabályozási környezet tekintetében, ami érinti a vállalkozásokat, illetve, ami érinti az 
állampolgárokat, gyakorlatilag minden változatlan marad. Ez tehát egy felkészülési idő 
arra, hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság kitárgyaljanak egy jövőbeni 
kapcsolatokra vonatkozó széles körű szabadkereskedelmi megállapodást, amely 
optimális esetben rögtön életbe lépne az átmeneti időszak végén, és így meglenne a 
folyamatosság. Ez az ideális forgatókönyv.  

Mi történik, ha a brit parlamentben nem sikerül átvinni a dealt, Theresa May 
miniszterelnök asszony legjobb szándékai ellenére sem? Az egyik eset az úgynevezett 
no-deal, hogy az Egyesült Királyság 2019. március 29-én, magyar idő szerint éjjel 23 
órakor megszűnik az Európai Unió tagja lenni, a kereskedelemben életbe lépnek a 
WTO szabályai, illetve harmadik országgá válik az Egyesült Királyság minden 
tekintetben az Európai Unió számára, mégpedig úgy, hogy nincsen azonnal kéznél egy 
szabadkereskedelmi megállapodás, hanem azt adott esetben el lehet vagy el kell 
kezdeni kitárgyalni. Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban félreértés, de azt 
fontos megjegyezni, hogy ha véletlenül no-deal van, az jogilag nem zárja el a 
lehetőséget attól, hogy az Európai Unió kössön egy szabadkereskedelmi megállapodást 
az Egyesült Királysággal, de ez nyilván ilyenkor időt venne igénybe, hiszen no-deal 
esetén nincsen átmeneti időszak. Ez az a forgatókönyv, amelyet alapvetően szeretne 
elkerülni mind az Európai Unió, mind az Egyesült Királyság és Magyarország is.  

Lehet egy olyan verzió, hogy az Egyesült Királyság a tárgyalási időszak 
meghosszabbítását kéri, de azt látni kell, hogy a brit kormány egyelőre ettől elzárkózik. 
Ez akkor fordulhat talán elő, ha meggondolja magát, vagy amennyiben a brit parlament 
egy határozattal erre rászorítja. Ilyenkor ez nem egyenértékű azzal, hogy nem lesz 
brexit. Az egy külön forgatókönyv lenne, hogy esetleg a brit kormány úgy dönt, hogy 
visszavonja a kilépési szándékát. Ezt egyoldalúan megteheti március 29-ig, de ennek a 
valószínűsége gyakorlatilag nulla, legalábbis politikai értelemben erre nem számít vagy 
készül jelenleg egyetlen szereplő sem. Amennyiben hosszabbítást kér az Egyesült 
Királyság, azt egyoldalúan nem teheti meg, az Európai Tanács beleegyezésére van 
ahhoz szükség. Nyilvánvalóan, amennyiben az Egyesült Királyság lefektetné, hogy ezt 
a meghosszabbítást, amely valószínűleg nem éveket jelentene, hanem egy rövidebb 
időszakot, arra kívánja felhasználni, hogy azalatt a brit parlament esetleg elfogadja a 
kilépési megállapodást, vagy azalatt sikerüljön egy minden fél számára előnyös és 
elfogadható megállapodásra jutni, semmilyen okát nem látom, hogy azt a magyar 
kormány ne támogatná, de ebben az Európai Tanácsnak kell ilyenkor döntenie. 
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Ami pillanatnyilag szintén nincs napirenden, az a lágyabb brexit felé való 
elmozdulás. Amikor az elmúlt hetekben a brit parlament elutasította a kilépési 
megállapodást - először január 15-én, majd utána további szavazások is voltak egyéb 
módosítókról -, akkor az európai uniós vezetők, Michel Barnier főtárgyaló úr, Jean-
Claude Juncker úr, mások jelezték, hogy amennyiben Nagy-Britannia kész lenne a 
saját, úgynevezett vörös vonalait módosítani, és esetleg elmozdulni egy vámuniós 
partnerség irányába, vagy más lágyabb brexit felé, akkor azt az Európai Unió nyitott 
lenne megvizsgálni. Ez a magyar érdekekkel is egybevágna, ezt jelezni szeretném, de a 
brit kormánytól egyelőre erre nézve jelzés nem jött.  

Amit szeretnék megemlíteni, hogy az Európai Uniónak van egy főtárgyalója, 
Michel Barnier, ő jól tárgyalt, és Magyarország és a magyar kormány az ő munkáját 
mindvégig támogatja, és a magyar kormány most is az egységes európai uniós 
álláspontban érdekelt. Mindig egy konstruktív hangot képvisel a magyar kormány az 
EU-27-eken belül a brexitről szóló vitákban, és arra biztatjuk a többi uniós tagállamot 
és az Európai Uniót, hogy legyünk konstruktívak a jogilag lehetséges utolsó pillanatig 
a jelenlegi helyzetben; ha érkezne az Egyesült Királyságtól olyan javaslat, ami a 
megoldás irányába mutat, akkor azt legalább vizsgálja meg az Európai Unió.  

Milyen javaslatokról lehet szó? Jelenleg a brit kormánynak arra van 
felhatalmazása és/vagy kötelezettsége, hogy az úgynevezett - és egy mondatban 
ismertetni is fogom, hogy ez micsoda - backstop megoldás, ami az ír határ kérdése 
kapcsán egy tartalékmegoldás, hogy ebben érjen el jogilag kötelező erejű változtatást a 
kilépési megállapodásban. Lehet akár a backstop egy abszolút időbeli korlát 
bevezetése, egy egyoldalú felmondási lehetőség, sok minden merült fel brit részről. 
Most azt kell látni, hogy az uniós vezetők a kilépési megállapodás kinyitását 
elutasították, és ebben a kérdésben jelenleg további egyeztetések zajlanak, különösen 
a múltheti brit parlamenti szavazás után, Theresa May valószínűleg ezen a héten is 
ellátogat Jean-Claude Junckerhez, minisztere pedig Michel Barnier főtárgyaló úrhoz.  

Egy mondatban csak a backstop azt jelenti - nagyon sokat hallani erről az 
újságokban és a médiában -, hogy amennyiben van deal, és 2020. december 31-ig 
valamiért nem sikerül az EU-nak és az Egyesült Királyságnak kitárgyalni egy 
szabadkereskedelmi megállapodást, akkor 2021. január 1-jétől életbe lép ez a backstop, 
ez a tartalékmegoldás, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság egész területe a 
vámunió része marad, és Észak-Írország pedig az áruk tekintetében a belső piac része 
marad. Ez az egyetlen kérdés, ami brit részről kiváltja a vitákat. Nem a kint élő 
magyarok jogait vitatja az Egyesült Királyság adott esetben, nem is a pénzügyi és a 
költségvetési rendezéssel kapcsolatos kérdéseket.  

Két dolgot szeretnék még megemlíteni, és akkor ez talán átköt a szakmai 
prezentációkhoz. A no-deal felkészülés három szinten zajlik. Egyrészt magyar nemzeti 
szinten készülnek a jogszabályok, ezek, amint a kormány elfogadja őket, benyújtásra 
kerülnek az Országgyűlésnek. Az Egyesült Királyság különböző egyoldalú 
intézkedéseket is tesz, így például garantálni fogja, hogy a kint élő magyarok 
rendezetlen kilépés esetén is megőrizhessék a szerzett jogaikat, ideértve a tartózkodást, 
a munkavállalást, a szociális ellátáshoz való hozzáférést, és ez igaz a diákokra és a 
családtagokra is.  

Emellett zajlik az Európai Unióban - hiszen vannak uniós hatáskörbe tartozó 
kérdések, mint például a vámügy vagy a vízumpolitika - szintén egy no-deal felkészülés. 
A Bizottság tavaly december 19-én jelentetett meg egy 14 elemből álló javaslatcsomagot 
erre vonatkozóan, ezeknek a tárgyalásában Magyarország konstruktívan részt vesz, és 
mindenhol azt az álláspontot képviseli, hogy a lehető legzökkenőmentesebb átmenet 
legyen no-deal esetén, de ne használja ki a no-deal és a brexit folyamatát az Európai 
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Bizottság arra, hogy lopakodó jogalkotást hajtson végre vagy hatásköröket vonjon el a 
tagállamoktól különböző szakmai területeken.  

Én azt gondolom, hogy valóban 40 nap van hátra, itt tartunk, a magyar kormány 
konstruktív, de az Európai Unió egységes álláspontját támogatja, és nagyon bízunk 
abban, hogy körvonalazódni fog a megoldás. Amennyiben viszont no-deal van, akkor 
mi úgy látjuk, hogy az ország minden tekintetben felkészült, és komoly hatásokra nem 
kell számítani. Ezzel az üzenettel adom át a szót elnök úr döntése függvényében a 
kollégáknak. 

 
ELNÖK: A Pénzügyminisztériumot kérjük.  

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A Miniszterelnökség képviselője, Schmitt államtitkár úr 
nagyon sok mindent elmondott. Egy gondolat: 40 nappal a D-Day, a partra szállás 
napja előtt, ami biztos, hogy egy dolognál semmi sem biztosabb, a bizonytalanságnál, 
a teljes bizonytalanságnál. Azt reméljük, hogy a racionális érdekek és a 
megvalósíthatóság mégiscsak valamilyen formában a rendezett kilépés felé sodorja 
mindazokat, akik ebben döntéssel rendelkeznek. De ahogy ez elhangzott, nekünk 
minden lehetőségre föl kell készülnünk, arra is, ha no-deal esete forog fönn. 

A kormány szintjén, ahogy ez elhangzott, részben tavaly december 5-én, részben 
január 31-én - amikor kifejezetten EU-témával foglalkozó kormányülés volt - a 
felkészülés arra a helyzetre, ha no-deal brexit van, a kormányzati képviselőkkel, 
valamennyi tárca bevonásával részben megkezdődött, részben a kormány is 
tájékoztatást kapott arról, hogy hol vagyunk, milyen irányba mozog az egész 
adminisztráció, a közigazgatás.  

A dolognak az a lényege, ahol államtitkár úr befejezte, hogy különböző szintek 
vannak. Tehát vannak európai uniós hatáskörök, ahol azt kell mondjam, hogy egy sor 
tekintetben a szabályozás tiszta és világos, tehát ha egyik pillanatról a másikra Nagy-
Britannia harmadik országgá válik egyszerűen azért, mert rendezetlen a kilépés, akkor 
a szabályrendszer és ennek a hazai alkalmazása egyszerű: Nagy-Britannia átsorolódik 
pontosan ugyanoda, ahol ma az Egyesült Államok van, adott esetben más, például 
latin-amerikai országok - vannak olyan OECD-országok, amelyek nem tagjai az 
Európai Uniónak és az Európai Gazdasági Térségnek -, tehát egyik pillanatról a 
másikra egy más elbánást, egy más technikát, egy más procedúrát megkövetelő 
országgá válik, az üzleti szereplők is, meg azok a tranzakciók is, legyen szó 
szolgáltatásokról vagy árukereskedelemről, amelyeket adott esetben például az 
Egyesült Államokból származó import kap meg, vagy az onnan származó tranzakciók, 
vagy az onnan származó pénzügyi szolgáltatók. Ezek olyan értelemben viszonylag 
egyszerűek, a magyar gazdaságot érinthetik, hisz a vámterhek adott esetben, az 
adóvisszatérítés kérdései, az adóbevallás kérdései - hogy általánosságban beszéljek -, 
ezek nyilvánvalóan máshogy működnek egy amerikai cég, és mondjuk, egy európai 
uniós cég esetében, de ezek technikaiak. Tehát ezek készen vannak. 

A nagyobbik, és akkor ez a második szintje a kezelendő kérdéseknek, ahol ugyan 
van egy keretszabályozás európai uniós szinten, de alapvetően nemzeti szinten van a 
jogszabályalkotás, és a nemzeti szinten kell beállítani, kiigazítani azt az új jogi 
helyzetet, ami egy Európai Unión kívüli új ország megjelenésével, pontosabban jogi 
státuszának az átalakulásával következik be. Ezekről szeretnék konkrétan is néhány 
szót szólni. 

A harmadik eleme szerintem - ami a Pénzügyminisztériumot illeti - a 
gondolkodásnak a finanszírozási kérdések, tehát kifejezetten a kohéziós alapokhoz és 
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más európai alapokhoz való hozzáférés lehetősége, ezek jövőbeni sorsa és ezeknek a 
mikéntje akkor, ha egy rendezetlen szituációban hagyja el Nagy-Britannia az Európai 
Uniót, illetve mi van akkor, ha rendezett körülmények között hagyja el. Ha 
megengedik, ezekről néhány szót szólnék. 

Adózási és vámszakmai szempontból elhangzott, hogy a Kereskedelmi 
Világszervezet szabályrendszerébe kerülne be mint harmadik ország egy no-deal esetén 
Nagy-Britannia. Ez nyilvánvalóan azt jelentené, hogy azokat az árukat, amelyek ma 
vámmentesen érkeznek be Magyarországra vagy azokat a magyar árukat, amelyek 
vámmentesen érkeznek be a brit piacra, egyik napról a másikra vámok és adók 
terhelnék, és az azzal kapcsolatos adóigazgatási, vámigazgatási együttműködés és az 
ezekhez kapcsolódó procedúra értelemszerűen sokkal terhesebb és nehézkesebb lenne, 
mint manapság. Erre van természetesen az a válasz, hogy ettől a naptól kezdve vagy 
ettől a pillanattól kezdve természetesen az Európai Uniónak - és hangsúlyozottan az 
Európai Uniónak - van joga új szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalására, aminek 
azért van időigénye. A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-egy 
szabadkereskedelmi megállapodás 27 ország részvételével az egyik oldalon, egy 
országgal szemben a másik oldalon, az egyéni nemzeti piaci érdekek figyelembevétele 
és érvényesítése, azért az sok évet vesz igénybe, de ezzel együtt a tagállamok 
bevonásával, a tagállamok hatóságainak bevonásával mégiscsak a Bizottság kezében 
összpontosulna, és a Bizottság volna - mint annyi más esetben - a szabadkereskedelmi 
megállapodás tárgyalója. 

Nemzetközi adózás tekintetében van egy sor nemzetközi adómegállapodásunk, 
amelyet az Egyesült Királysággal oly módon hajtunk végre, hogy az ebben a pillanatban 
az Unió tagja. Itt leginkább az adóügyi információcsere tekintetében - ez a 
tulajdonképpen az a fajta adóügyi információcsere, ami arról szól, hogy az adóalapokat 
ne érje erózió, a kettős adóztatás elkerülése ne kettős nem adóztatássá lényegüljön át - 
az történne Magyarországon, hogy szintén harmadik országgá minősülne Nagy-
Britannia. Viszont az OECD keretében Magyarország Nagy-Britanniával együtt 
egyébként erről aláírt egy nemzetközi multilaterális megállapodást, ezt a 2017. évi XCI. 
törvény kihirdette, és gyakorlatilag ez átemelődne, az EU-együttműködés átlényegülne 
egy OECD-közi együttműködéssé, ott is egy multilaterális szerződéssé. Itt sem látunk 
komolyabb problémát. 

Anélkül, hogy minden részletbe belemennék, azt jegyezném meg, hogy a 
szociális biztonság területén, a társadalombiztosítások folyósítása, a biztosítási időszak 
összeszámítása, az ellátások exportálhatósága tekintetében látunk egyébként az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen olyan feladatot és olyan problémát, 
amelyet majd kezelni kell. Ezt valószínűleg hosszú távon az tudja kezelni, ha kétoldalú 
megállapodásra kerül sor, és itt már hangsúlyozottan kétoldalú a megállapodás, hisz 
itt nincs bizottsági, európai uniós hatáskörről szó, egy kétoldalú megállapodás 
kiváltaná, amit nyilván 40 nap alatt nem lehet létrehozni, de egészen biztos, hogy itt 
valamilyen átmeneti szabályozásra addig is szükség lesz, amíg a kétoldalú jogi helyzet 
tisztázódni tud.  

Néhány szót, ha szabad a pénzügyi szabályozás, tehát a pénzügyi szolgáltatások 
szabályzásáról beszélni. A pénzügyi szabályozás területén minden, ami banki 
szolgáltatás, tőkepiaci vagy biztosítási szolgáltatás, ma egységes belső piacról 
beszélünk. Tehát egy Nagy-Britanniában engedélyezett pénzügyi szolgáltató 
gyakorlatilag olyan útlevéllel rendelkezik, egy olyan engedéllyel rendelkezik ebben a 
pillanatban, hogy bármely európai uniós tagállamban ez az engedély hatályos és 
érvényes, tehát mindenfajta külön engedélyeztetés nélkül fióktelepet, leányvállalatot 
alapíthat, vagy direkt módon szolgáltatást nyújthat. Ha rendezett a brexitből való 
kiválás, akkor az átmeneti rendelkezések értelemszerűen erre is kiterjednek, tehát 
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nincs azonnali feladat és gond. Ha rendezetlen a kiválás, akkor itt természetesen egy 
sor technikai kérdés felmerül. Tehát például az, hogy ha van olyan szolgáltató és olyan 
tranzakció, ami ebben a pillanatban Nagy-Britanniából indul, és onnan ered, akkor az, 
mondjuk, ha nincs rendezett kivonulás, engedélyezettnek tekinthető-e március 30-tól 
vagy nem. Mai jogi megítélés szerint ez egy akkor már nem engedélyezett szolgáltatás 
lenne az üzleti élet szempontjából. Itt is belép az a szabályozás, hogy a pénzügyi 
szabályozás egésze, túlnyomó többsége a belső piachoz kötött, ezért európai uniós 
hatáskört jelent. Tehát maga az Európai Bizottság egyébként már a pénzügyi 
szabályozás területén készül arra, hogy meghatározza egy no-deal esetére azt a 
szituációt, hogy milyen átmeneti intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel föl lehet 
készülni a tényleges harmadik ország kezelhetőségére vagy akként való kezelésére.  

Ez még a Bizottság szintjén is viszonylag kezdeti stádiumban van. A 
Bizottságnak az a célja természetesen, hogy a no-deal idejére egy viszonylag egyszerű, 
de gyorsan alkalmazható átmeneti periódust biztosítson, egy: feltérképezni 
mindazokat a szolgáltatásokat és szolgáltatókat, ahol ezeket az átmeneti intézkedéseket 
alkalmazni kell, és meghatározni azt a minimális időszakot, ami az üzleti élet 
szempontjából olyan felkészülést igényel, hogy úgy mondjam, zökkenő nélkül és 
kölcsönös nagy károk nélkül át lehessen állni a harmadik országbeli státuszra. Ez azt 
jelenti - most nagyon leegyszerűsítem -, hogy ha ma, mondjuk, egy brit szolgáltatónak 
Magyarországon ahhoz, hogy egy vállalkozást, leányvállalatot alapítson, nem kell külön 
jegybanki felügyeleti engedély, de mondjuk, március 30-ától viszont kellene, akkor a 
működése egyik napról a másikra ne szűnjék meg, kapjon, mondjuk 3-6 hónapot, amíg 
a nemzeti hatáskörben - Lengyelországban, Csehországban, Franciaországban, 
Magyarországon a nemzeti felügyeleti hatóságtól - ugyanazt az engedély, ami ma a 
britektől van meg tőle, a nemzeti hatóságoktól is meg tudja szerezni. Hogy ez 2 hónap, 
3 hónap vagy 6 hónap, a Bizottság ezt most vizsgálja, és úgy próbálja majd ezeket a 
szempontokat kezelni, hogy ezekről lehessen beszélni.  

Munkaerőpiaci területen is engedtessék meg néhány szót szólnom. 
Munkaerőpiaci szempontból kétoldalú egyezmény kötésére nyílik lehetőség, de ebben 
a pillanatban nincs jogszabály-módosításra szükség, hisz a harmadik országokbeli 
munkavállalók státuszát a magyar jogszabályok világosan alkalmazzák.  

Végül az MFF-ről, tehát a többéves pénzügyi keretről annyit, hogy a jogalkotó 
Magyarországon és az Európai Unió is úgy számolt, hogy ’19-ben az MFF-et, tehát az 
európai uniós közös költségvetést nem fenyegeti veszély. Egyébként a briteknek olyan 
élő jogi kötelezettségvállalásuk van, hogy ha rendezetlen brexitre is kerülne sor, ’19-re, 
’20-ra és ’21-re kötelezettséget vállaltak, a rá eső részüket - ilyen csúszó befizetési 
kötelezettség van - ki kellene hogy fizessék. Jogi értelemben tehát nem áll fenn veszély. 
Gyakorlatilag persze előfordulhat, hogy valamiért a brit fél úgy dönt, hogy esetleg 
meggondolja ennek a kifizetését, feltételekhez köti, satöbbi. Magyarország, ahogy ez 
elhangzott, tartalékol ’19-re annyi pénzt, hogy ha az a forgatókönyv alakulna ki, hogy 
többletbefizetést kellene végrehajtani az Európai Unió rá eső részében értelemszerűen, 
akkor a magyar költségvetésben ez a tartalék rendelkezésre áll, illetve, ha kiadási 
oldalon szűkítene a Bizottság, tehát a befolyó EU-s pénzek csökkennének a brit kilépés 
miatt, akkor pedig értelemszerűen az a tartalék rendelkezésre áll, hogy a folyamatos 
projekteket lehet finanszírozni, és majd utólag rendeződik, hogy ez az európai 
költségvetésből hogy futódik ki.  

Én itt megállnék. Az egy nagy kérdés értelemszerűen - és nem mennék bele a 
részleteibe -, hogy 2020 után hogy fogja az Európai Unió, illetve a Bizottság 
megtervezni a britek részéről kieső pénz pótlását. Erről folyik az MFF körül vita, de ez 
egy külön ülésnapot megérdemel, tehát ennek a részleteibe nem mennék bele, a 
közvetlen veszélyekről szerettem volna beszélni. Nagyon szerteágazó a kérdés. Azt 
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hiszem, azt kell látni, hogy a brit válás, a brit kilépés az Európai Unióból minden 
körülmények között hasonlít a sziámi ikrek szétválasztásához: összenőtt 27 ország és 
Nagy-Britannia gazdasága, társadalma mindenfajta értelemben, millió idegszál és ér 
fonja át egymást, és ezeket a szálakat sajnálatos módon egyesével, jó előre felkészülve, 
lépésről lépésre lehet csak úgy elválasztani, majd utána elvarrni, hogy életképes 
maradjon mind a két terület. Ha ez rendezett körülmények között zajlik, ez jelenti a 
klasszikus sziámiiker-szétválasztást, ami sok lépcsőben, sokáig nagy türelemmel, sok 
szerencsével, de sikeresen tud végződni mindkét fél számára, a rendezetlen kiválásnak 
sokkal több kockázata van értelemszerűen. Elnézést a hasonlatért, de azt gondolom, 
hogy a dolog komplexitását, bonyolultságát talán jól szemlélteti ez a hasonlat. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Bárány Mihály államtitkár urat, hogy 

kíván-e hozzátenni. 

Bárány Mihály tájékoztatója 

BÁRÁNY MIHÁLY helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Köszönöm az üdvözlő szavakat, és természetesen a 
jövőben is állok rendelkezésre, ha a bizottság úgy ítéli meg. Államtitkár urak itt a 
Bizottság rendezetlen kilépésre vonatkozó vészhelyzeti intézkedéseit, illetve 
jogszabálytervezeteit felvázolták, ennek részleteibe nem mennék bele, csak a tárcánkat 
érintő szakterületekre koncentrálnék. 

A bizottsági cselekvési tervben megjelölt uniós jogszabálytervezetek és 
intézkedések közül hat tartozik az ITM hatáskörébe. Ez a légi közlekedés biztonságának 
egyes vonatkozásáról szóló rendelettervezet, az alapszintű légi összeköttetést biztosító 
közös szabályokról szóló rendelettervezet, alapszintű közúti árufuvarozási 
összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló rendelettervezet, illetve a 428/2009. 
tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyságból kivitt egyes kettős felhasználású 
termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő 
módosításról szóló rendelettervezet, illetve a kibocsátási egységek térítésmentes 
kiosztásához, kvótával kapcsolatos árverezéshez és nemzetközi jóváírásokhoz 
kapcsolódó tervezet, illetve a fluorozott üvegházhatású gázokról szóló 517/2014-es 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jogszerű forgalomba hozásáról, 
gyártásáról, import vonatkozású referenciaértékekről - és a többi - szóló 
rendelettervezet.  

Rendezetlen kilépés esetén a legnagyobb kockázat a közlekedéssel 
kapcsolatosan merül fel. Itt két rendelettervezetről van szó a légi közlekedést érintően. 
Az egyik probléma, ami itt felmerül, hogy a Bizottság rendelettervezetében nemzeti 
hatásköröket is érintene. Itt magyar részről felhívtuk a figyelmet, hogy erre úgy 
tekintünk, hogy ez csak egyszeri ilyen, és szeretnénk elkerülni, ha a forgalmi jogok 
kiosztásával kapcsolatban nemzeti hatásköröket sértene a Bizottság. Két ilyen légi 
közlekedésre vonatkozó rendelettervezet van. Az egyik a repülési biztonságot 
biztosítaná, a másik pedig az ideiglenes légi közlekedés fenntartására vonatkozna.  

Itt szeretnék kitérni arra, hogy egy Magyarország számára is kedvező módosító 
javaslat került be ebbe a rendelettervezetbe, amely gyakorlatilag a légijárat-
üzemeltetési engedéllyel rendelkező cégek tényleges tulajdonlására és ellenőrzésére 
vonatkozik, ez a bizonyos 50 százalék feletti EU-illetőségű ellenőrzési, illetve 
tulajdonlási szabály. Első körben, amit jelenleg a szöveg tartalmaz, 2019. október 26-
ig megteremtené egy átmeneti időszak lehetőségét, de a Parlament elé menő szöveg 
esetleg 2020. március 20-ig is lehetőséget teremtene, hogy ennek a szabálynak a cégek 
megfeleljenek.  
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Magyarország esetében ez különösen a Wizz Air Hungary Kft.-t érintheti. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselői január 31-én tartottak egy 
egyeztetést a Wizz Air képviselőivel. A Wizz Air természetesen igyekszik minden 
szükséges választ megadni a nemzeti hatóságoknak, illetve kész az Európai Unióval és 
a Bizottsággal is az egyeztetésre, ugyanakkor tekintve, hogy minden egyes céget, illetve 
részvényeseit érintő, ezzel kapcsolatos, a repülési engedéllyel kapcsolatos információ 
nyilvánosságra kerülése jelentős károkat okozhat, így nagyon óvatosan kívánnak ebben 
a kérdésben eljárni, és csak az utolsó, a pontos tények ismeretében kívánnak 
intézkedéseket hozni.  

Itt vannak jogértelmezési problémák, és tekintve, hogy fennáll az, hogy jelenleg 
is az Egyesült Királyságban illetékes cég, amely 100 százalék tulajdoni jogot fönntart a 
Wizz Air Hungary fölött, és tőzsdén jegyzett részvényekről van szó, egyrészt a 
részvények tulajdonjoga folyamatosan változik, másrészről körülbelül 53 százalék az a 
részvényi tulajdoni jog, ami európai uniós illetőség alatt áll jelenleg, és ebből körülbelül 
26 százalék vagy picivel afölötti a brit illetőségű tulajdon. A Wizz Air álláspontja 
szerint, amennyiben - és erre fennáll a lehetőség - a részvény fölötti ellenőrzési jogokat 
visszavonják, az ő jogi megítélésük szerint ez elégséges lehet arra, hogy teljesítsék a 
tulajdonlás, illetve ellenőrzés vonatkozásában a szabályokat. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium álláspontja szerint ezt azért még 
tovább kell vizsgálni, mert nem feltétlen biztos, hogy megfelel, de természetesen 
folyamatos kapcsolat van a céggel, valamint a minisztérium, illetve a kormány mindent 
megtesz, hogy a bizottsági jogalkotás vagy az EU-jogalkotás kapcsán elősegítse, hogy a 
cég megfeleljen ezeknek az elvárásoknak. Illetve itt még fölmerülhet olyan, hogy ha 
bekövetkezne - de reméljük, nem következik be ez az eset -, hogy visszavonásra kerülne 
a Wizz Air Hungary repülési engedélye, itt fogyasztóvédelmi problémák merülhetnek 
esetleg föl, tekintve az előre megváltott jegyek kérdését, satöbbit, erre is föl van 
készülve a minisztérium, hogy ezeket a kérdéseket próbálja meg kezelni. 

Még említettem a klímapolitikát. Itt különös magyar érintettség nincs, így 
pontosan még nem is tudjuk, hogy ez milyen gazdasági vagy más hatással lesz majd 
magyar vonatkozásban. Maguknak a kvótáknak a minősítésére vonatkozó magyar 
cégek illetőségét, illetve brit cégek illetőségét kell majd vizsgálni. Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár uraknak a kiváló beszámolót. Olyan 
bőven ecsetelték mindazt, ami a brexittel kapcsolatos, hogy majdnem minden 
kérdésemre választ is kaptam, ezért engedjenek meg egy nagyon rövid reakciót. Úgy 
hiszem, hogy Balogh államtitkár úr pontosan összefoglalta a brexit lényegét, amikor 
úgy jellemezte, hogy ez nem más, mint a sziámi ikrek szétválasztása. Csak jelzem, hogy 
a magyar egészségügy, Papp professzor úr élen jár ilyen operációkban. De egy-egy ilyen 
operáció nem egy-két órás műtét, hanem többnapos, ha úgy tetszik, és valóban igaz az, 
hogy a brexit nem egy hónap, két hónap, hanem sok időt vesz igénybe, hogy azt a sok 
ezer jogszabályt, ami összefűzött bennünket Nagy-Britannia csatlakozása után, most el 
kell vágni, és bizony ez jogászok sokéves munkájának köszönhetően lesz majd 
befejezettnek nyilvánítható.  

Azonban, ami a magyar hozzáállást illeti, itt meg kell köszönnöm a kormánynak 
azt a szoros figyelmet, amivel követi a brexit eseményeit, hiszen itt kemény gazdasági 
érdekekről is van szó, a magyar munkavállalók, a magyar diákok, a Nagy-Britanniában 
tanuló diákok jogállásáról van szó, és mi a kezdetektől fogva - ahogy a miniszterelnök 
úr is ezt kifejezte - drukkoltunk a brit polgároknak, hogy maradjanak bent, mi ezt 
szerettük volna, de mi nem vagyunk brit állampolgárok és szavazók, és a népszavazás 
döntött. Köszönjük a magyar kormánynak, hogy azóta is kétoldalú tárgyalásokat 
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folytat, és különösen azt - Michel Barnier tárgyaló főbiztos többször hangsúlyozta, hogy 
a tárgyalások során milyen fontos az Unió egysége -, hogy a magyar kormány beállt 
természetszerűen mint uniós tag ebbe az egységbe, és többször kifejezte véleményét, 
hogy mi a 27-ekkel együtt tudunk bármilyen tárgyalást folytatni vagy megállapodni. 
Emellett azonban előrelátóan külön tárgyalásokat folytatott a magyar állampolgárok 
érdekében, és ezt köszönjük.  

Én egy másik népi mondással szeretném jellemezni magyar szempontból: az 
egyik szemem sír, a másik nevet. Abban a tekintetben nevet, hogy mi tiszteletben 
tartjuk az Egyesült Királyság állampolgárainak a döntését, a népszavazás az 
népszavazás. S itt a kétség: vajon megismételhető-e egy új népszavazás az Egyesült 
Királyságban vagy sem? A miniszterelnök asszony többször kifejtette, hogy ez lenne a 
brit demokrácia csődje, ha még egyszer szavazni kellene róla. Lehet vitatni, de ez 
megtörtént.  

Ugyanakkor a másik szemem sír, mert bizottságunk is egy olyan szövetségest 
vesztett a COSAC, az európai ügyek bizottsága elnökeinek találkozóin, mint William 
Cash vagy Lord Boswell, aki nagyon sokat segített Magyarországnak, véleményével 
nagyon sokszor kiállt mellettünk, vagy vice versa. Egy olyan szövetségest veszítünk, aki 
a nemzetállamok fontoságát hangsúlyozta vagy hangsúlyozza az Európai Unióban. De 
hát ez történt.  

Nemrég váltottam levelet az egyik volt edinburghi egyetemi szobatársammal, 
akinek a véleménye szerint ezzel elindul az Egyesült Királyságnak talán a széthullása, 
mert az első lépés, az észak-ír kérdés megoldása könnyen odáig vezethet, hogy esetleg 
Írország egyesül, és utána következik egy skót népszavazás - Skócia kifejezte 
véleményét, hogy ő szeretne bent maradni az Unióban -, és utána következik Wales. 
Reméljük, hogy erre nem kerül sor, csak ez is egy olyan lehetőség, ami mint damokleszi 
kard ott lóg a tárgyalások fölött, és ez elsősorban nem Magyarországot, hanem brit 
polgárokat érinti.  

Ezért számunkra rendívül fontos, hogy március 30-ig lesz-e áttörés valami csoda 
folytán esetleg, hogy ne a legrosszabb forgatókönyv lépjen életbe, hiszen ez számos 
olyan gazdasági nehézséget okoz az Egyesült Királyság és az Európai Unió között, ami 
talán Magyarországot is érintheti. Mindezek által én meggyőződtem arról, hogy a 
magyar kormány felkészült minden eshetőségre, különböző forgatókönyveket készített 
arra vonatkozóan, hogy a magyar polgárok, a magyar gazdaság érdekeit megvédje. 
(Csöbör Katalin távozik az ülésről.) 

Tisztelt Bizottság! Egy költői kérdést azért engedjenek meg, államtitkár urak, 
hogy látnak-e arra esélyt, hogy március 30-a előtt valamifajta áttörés legyen, és a 
legrosszabb forgatókönyv lépjen életbe, illetve mi a véleményük, akár 
magánvéleményük is az újabb és újabb londoni javaslatokról, amik hetente születnek 
meg, és az erre adott reakciókról magán a kormányon belül meg az ellenzéken belül is.  

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, van-e más kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor visszaadom a szót államtitkár uraknak.  

Dr. Schmitt Pál Péter válaszai 

DR. SCHMITT PÁL PÉTER helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönjük, köszönöm, elnök úr. Pár reflexió. Tényleg egy nagyon fontos szövetségest 
veszít Magyarország az EU jövőjéről szóló vitában is, hogy kapcsolódjak az előző 
pontokhoz is. Hovatovább az Egyesült Királysággal együtt küzdöttünk a nemzeti 
parlamentek szerepének a megerősítéséért, és most a kilépéssel egyelőre a piroslapos 
eljárás is lekerült a napirendről. Mi küzdünk tovább, de jó lett volna, ha az Egyesült 
Királysággal, egy nagyon komoly, nagyon fontos, mindig józan szövetségessel együtt 
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tesszük. De a brit nép így döntött, és a demokrácia szabályait tiszteletben kell tartani. 
(Riz Gábor távozik az ülésről.) 

Szeretném megemlíteni azt is, hogy mi nemcsak a brit nép döntését, de a brit 
állampolgárok jogait is tiszteljük, és ezért a Magyarországon élő britekről talán 
kevesebb szó esik, de a magyar kormány rájuk is nagyon komoly értékként tekint a 
magyar gazdasági és társadalmi életben, és a viszonosságot fogjuk kiindulópontnak 
tekinteni, amikor az ő jövőbeli jogaik rendezéséről van szó, hogy fennakadás nélkül 
folytathassák az életüket Magyarországon, amennyiben úgy kívánják, akár van deal, 
akár nincs deal.  

Említette elnök úr esetleg az új népszavazás lehetőségét. Hadd éljek a 
magánvélemény könnyebbségével. Ehhez arra lenne szükség, hogy meghosszabbítsák 
az 50. cikk szerinti tárgyalási időszakot, hiszen egy népszavazás előkészítése minimum 
néhány hónapot vesz igénybe. Amennyiben az Egyesült Királyság meghosszabbítja a 
tárgyalási időszakot, akkor jogi értelemben az európai parlamenti választásokon is 
elvileg részt venne. Ezek nagyon komoly belpolitikai kérdések nyilván az Egyesült 
Királyságban, és én tényleg nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy a magyar 
kormány ezzel kapcsolatban bármilyen spekulációt vagy véleményt fogalmaz meg. A 
magyar érdekkel összhangban állna, ha Nagy-Britannia az EU tagja maradna, ha nem 
lehet, akkor a lehető legszorosabb kapcsolatban lenne, de tiszteletben tartva a jelenlegi 
brit igényeket, jelenleg egy széles körű szabadkereskedelmi megállapodás látszik az 
elérhető maximumnak, amennyiben sikerül elérni az elnök úr által hivatkozott 
áttörést.  

A brit parlamentben folyamatos a vita, ez látható. Lesz még szavazás. Igazából 
egy érdemi szavazás volt eddig a kilépési megállapodásról január 15-én, ha jól 
gondolom. Hogy erre az úgynevezett második meaningful vote-ra, politikai szavazásra 
vagy akár második, harmadik szavazásokra mikor fog sor kerülni, egyelőre annyit 
látunk, hogy ahogy elhangzott, Theresa May miniszterelnök asszony február 26-án tér 
vissza a brit parlamentbe, és 27-én lehet talán szavazás, de nem zárható ki az sem, hogy 
ott a márciusi Európai Tanács környékén, előtte, utána dől csak végül el, hogy ez az 
áttörés megtörténik-e. Ez március 21-22-e lesz. Egyébként ez az utolsó alkalom arra, 
hogy az Európai Unió hozzájárulását adja egy esetleges brit hosszabbítási kéréshez a 
tárgyalási időszak vonatkozásában. Én ennyit kívántam válaszként elmondani. 
Köszönöm.  

Balogh László válasza 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 
szépen. Nehéz ehhez bármit is hozzátenni. Azt gondolom, hogy racionálisan és 
sziámiműtét sok-sok évtizedes tapasztalatánál maradva nyilván azokban a 
fokozatokban, amit államtitkár úr is említett, a rendezett kiválás lehetősége volna az 
összes szereplő számára gazdasági, pénzügyi értelemben a legracionálisabb. Nyilván a 
belpolitikai elemeket, amelyeket látunk, nem lehet alábecsülni.  

Azt is hozzá kell tenni, hogy brit oldalról, illetve az Európai Unió oldaláról - és 
itt egy mondatot engedjen meg elnök úr arról, hogy valóban ez a Barnier által vezetett 
tárgyalócsapat és maga Barnier egy tényleg elismerésre méltó szervezett, koordinált és 
a tagállami érdekeket figyelembe vevő módon vezette ezt a tárgyalást. Tehát én is azt 
gondolom, hogy maga a megállapodástervezet, amiről beszélünk, egy nagyon 
gondosan, alaposan és korrekt tárgyalási módon kialakított valami. Azt gondolom, 
hogy ehhez az optimumhoz vagy legkisebb rosszhoz volna jó közelíteni. Természetesen, 
hogy az utolsó negyven nap mit hoz, milyen belpolitikai érdekek kerekednek felül vagy 
maradnak alul, hogy mennyi ebből a tárgyalási taktika, egy, az utolsó pillanatban a 
tárgyalási szakaszokban megszokott krízis-, válságkreálás eleme, és a válság kitörése 
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előtti utolsó napokban a megállapodás lehetősége, ezt nagyon nehéz innen 
megállapítani, és én magam is tartózkodnék minden ezzel kapcsolatos spekulációtól. 
Izgalmas 40 nap elé nézünk a szó legigazibb értelmében, olyan izgalmas napok elé, 
amiknek azért komoly tétje van Magyarország számára is, az Európai Unió számára is 
és Nagy-Britannia számára is értelemszerűen. De azt szokták mondani, hogy a remény 
hal meg utoljára. Ennek fényében várakozással tekintünk az elkövetkező negyven nap 
elé, és mindent megteszünk, hogy a kormány és a hazai hatóságok minden 
forgatókönyvre fel legyenek készülve.  

Bárány Mihály válasza 

BÁRÁNY MIHÁLY helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy 
szeretnék csatlakozni, az államtitkár urak a teljes spektrumot lefedték. Itt még talán 
magánvéleményként egy aspektusra szeretnék rávilágítani, a biztonságpolitika 
aspektusára, tekintve, hogy az Egyesült Királyság fontos tagállama a NATO-nak. 
Magyarország is NATO-tagállamként fontos, hogy fenntartsa továbbra is a szoros 
együttműködést az Egyesült Királysággal, miután kilépett - ha erre sor kerül - az 
Európai Unióból. Csatlakozva államtitkár urakhoz, természetesen nehéz megjósolni, ez 
hogyan történik. Magyarország érdeke, legalábbis a mi tárcánk szempontjából 
megítélve, mindenképp a rendezett kilépés, és reméljük, ez így is fog történni, de majd 
meglátjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár urak részletes beszámolóját. 

Valószínűleg a kilépés előtt bizottságunk még tárgyalni fogja a brexitet, hiszen ez 
nemcsak a magyar gazdasági életet, hanem a magyar közvéleményt is élénken érinti és 
érdekli.  

Az ülés berekesztése 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére 
előreláthatólag 2019. március 4-én, 10 órától kerül sor a főemelet 66. számú termében. 
A napirendipont-tervezetek egyeztetése még folyamatban van. Köszönöm a 
megjelenést. A bizottsági ülésünket bezárom. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja:11 óra 38 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Nánásiné Czapári Judit  
 


