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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 az Országgyűlés munkatársait, 
meghívott vendégeinket. 

A mai napi első teendőnk a határozatképesség megállapítása. A jelenléti ív és a 
helyettesítések alapján bizottságunk határozatképes. 

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták az elmúlt 
hétvégén a napirendi javaslatomat, amely a következő napirendi pontokat tartalmazza: 
1.: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, itt 
döntenünk kell a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a házszabály 
92. § (4) bekezdése alapján mint vitához kapcsolódó bizottság; 2.: tájékoztató az Európai 
Unió helyzetéről az európai parlamenti választások után, az előterjesztő Schmitt Pál 
Péter, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára; végül a 3. napirendi pont: tájékoztató 
az európai uniós döntéshozatali eljárás jövőjével kapcsolatos kezdeményezésekről, az 
előterjesztő szintén helyettes államtitkár úr.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek megjegyzése. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem föl. Látják 
képviselőtársaim az új technikát, mindenki előtt ott van. A jobb oldalon látható a 
„Szavazás” szó. Kérem, szavazzanak a napirendi pontok megtárgyalásáról! (Szavazás.) 
Hat igen szavazattal, tehát egyhangú döntéssel a bizottságunk elfogadta a napirendi 
pontok megtárgyalását. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Képviselőtársaim! Mint látják, a mai naptól működik az új hangosító 
rendszer ebben a teremben. Reméljük, a technikai átállás zökkenőmentes lesz, és rövid 
időn belül megszokják képviselőtársaim.  

Beszámolok arról is, hogy a Balti Közgyűlés szervezésében keleti partnerségi 
konferenciára került sor Vilniusban május 31-én, ahol az Országgyűlést dr. Oláh Lajos 
bizottsági alelnök képviselte.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)  

Tisztelt Bizottság! Rátérünk az 1. napirendi pont megtárgyalására, amely 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat. Itt döntenünk 
kell a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a házszabály 92. § (4) 
bekezdése alapján vitához kapcsolódó bizottságként. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Mai ülésünkön egy technikai döntést kell hoznunk a 
határozati házszabály 92. § (4) bekezdése alapján arról, hogy a részletes vitát a 
törvényjavaslat mely szerkezeti egységeire, azaz rendelkezéseire, mellékleteire akarja 
majd bizottságunk lefolytatni. Tisztelettel javasolom képviselőtársaimnak, hogy 
bizottságunk a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-75. §-okra és az 1-9. mellékletekre 
jelentkezzen be. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése. 
(Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Kérem, hogy szavazzunk! Aki elfogadja a javaslatomat, 
kérem, igennel szavazzon! (Szavazás.) Jelentem, hat igen szavazattal bizottságunk 
elfogadta a javaslatot. 
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Tájékoztató az Európai Unió helyzetéről az európai parlamenti 
választások után  

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely tájékoztató az Európai Unió helyzetéről az 
európai parlamenti választások után. Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Schmitt 
Pál Péter urat, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárát.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Bő két héttel vagyunk az európai parlamenti 
választások és öt héttel a nagyszebeni csúcs után. Napirenden van az új többéves 
stratégiai menetrend, az Európai Parlamentben a képviselőcsoport-alakítási folyamat 
elkezdődött. Államtitkár úrtól egy rövid helyzetértékelést szeretnék kérni. Hol áll és 
merre tart az Európai Unió? Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

Dr. Schmitt Pál Péter tájékoztatója 

DR. SCHMITT PÁL PÉTER helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Elnök Úr! 
Alelnök Urak! Köszöntök mindenkit, köszönöm a lehetőséget. Alapvetően a kormány 
képviseletében a pártpolitikai dimenzióról egy picit szűkszavúbban szólnék, ugyanakkor 
elkerülhetetlen, hogy beszéljünk az európai parlamenti választások eredményéről, az 
intézményi ciklusváltáshoz kapcsoló új intézményvezető-választások eljárásáról, 
helyzetéről, és utána térnék rá röviden olyan tartalmi kérdésekre, amiket elnök úr 
említett, hogy az új ötéves stratégiai menetrend mit tartalmazhat, illetve mik a magyar 
kormány érdekei és törekvései.  

Az európai parlamenti választások eredményeképpen szerintem több tanulság is 
levonható. Ami tényszerűen megállapítható egyrészt, hogy nemcsak Magyarországon, 
hanem uniós szinten is nőtt a részvétel, sőt az EP első közvetlen megválasztása, vagyis 
1979 óta igazából most nőtt először érdemben számottevően a részvételi arány - míg 
uniós szinten 2014-ben 43 százalék, most azt látjuk, hogy 53 százalék járult az urnákhoz 
-, különösen Németországban, Ausztriában, Romániában, Lengyelországban, 
Szlovákiában, Magyarországon; ez még csak nem is egy közép- vagy kelet-európai vagy 
egy új-régi tagállam jelenség, különböző országokban volt megfigyelhető ez a tendencia.  

Politikailag csak nagyon röviden mennék végig a pártokon, hiszen az eredmények 
ismertek, de egyrészt a két nagy párt jelentős támogatottságvesztését és visszaesését 
hozták az eredmények uniós szinten, az Európai Néppárt és az S&D, az európai 
szociáldemokraták együttesen közel 80 képviselői helyet veszítettek, ugyanakkor 
növekedést ért el például az Európai Néppárt Ausztriában, Görögországban, 
Litvániában, Magyarországon, és a magyar kormánypártok így a Néppárt negyedik, 
illetve a román néppárti delegáció két magyar tagjával együtt a harmadik legnagyobb 
képviselőcsoportját alkothatják az Európai Néppárt vonatkozásában. (Dr. Szél 
Bernadett megérkezik az ülésre.) 

A szocialisták esetében a legnagyobb veszteséget a német, a francia, az olasz és a 
román tagpártok szenvedték el, de például nagyon jól szerepelt a spanyol párt.  

A konzervatív oldalon itt a brexit természetesen játszott egyfajta szerepet. Hogy 
hosszú távon a brit képviselők jelenléte és munkája befolyással lesz-e az Európai Unió 
működésére vagy nem, ez szerintem a madárjóslásnál is nehezebb feladat lenne, de az 
tény, hogy az Európai Néppárttól eggyel jobbra álló konzervatív frakció, az ECR, az 
Európai Konzervatívok és Reformerek alapvetően a brit konzervatívok hiányát 
szenvedik, miközben a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság tudott itt 
kimagaslóan jó eredményt elérni, de ezzel együtt is a konzervatív ECR alapvetően 
vesztett némi támogatottságot. De hasonló tendencia figyelhető meg a szélsőbaloldalon, 
az Egységes Európai Baloldalnál is egy német visszaesés történt, a német LINKE párt és 
a spanyol párt vártnál rosszabb szereplése következtében. (Csöbör Katalin megérkezik 
a bizottság ülésére.) 
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Ahol erősödés történt, az egyrészt a liberális, az ALDE, amely valószínűleg nem 
ebben a formában és ezzel a névvel folytatja majd a működését, de ők elsősorban a brit 
Liberális Demokraták előretörésének és a francia Liberálisok előretörésének 
köszönhetően erősödtek. Illetve az úgynevezett euroszkeptikus frakciók is az előzetes 
felmérésekkel összhangban számottevően növekedtek. És szintén növekedést ért el a 
Zöld Párt, amelyik húsz képviselővel többet küldhet az EP-be, már amennyiben a 
jelenlegi viszonyokból indulunk ki.  

És talán ez is egy fontos megjegyzés, hogy az Európai Parlament még nem alakult 
meg, az alakuló ülés július 2-4. között várható, és egyáltalán nem biztos, hogy a jelenlegi 
pártcsaládok fogják meghatározni a működését, jelentős mozgás zajlik. Például 
különösen az említett liberális oldalon, a francia előretörésnek köszönhetően, illetve 
Matteo Salvini belügyminiszter Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven kíván 
létrehozni új pártszövetséget, amely szintén egy jelentős, akár a negyedik legnagyobb 
erő is lehet az Európai Parlamentben.  

Összességében tehát a választások eredménye, hogy hosszú idő után nőni tudott 
a részvétel. A Néppárt és a szocialisták együtt nem képesek többséget alkotni. Egy 
számottevő és nagyon rég nem látott politikai széttöredezettség jellemzi az Európai 
Parlamentet; a konszenzus kialakításának esélye jelentősen megnehezedik a következő 
időszakban. Amennyiben létrejön állandó koalíció, abba harmadik pártot kell bevonni, 
de matematikailag olyan forgatókönyvek is lehetségesek, hogy egy kizárólag baloldali 
vagy egy kizárólag jobboldali együttműködés is létrejöhet, bár ennek a realitása csekély. 
És az is elképzelhető, hogy nem jön létre állandó koalíció, és különböző ad hoc 
megállapodások és koalíciókötések jellemzik majd a parlamentet.  

Tehát ez tulajdonképpen az, amit azon a fronton, és mint említettem, nyilván a 
kormány részéről egy tiszteletteljes távolságtartással, de a legnagyobb érdeklődéssel 
követünk, és amit érdemes mindenképpen látni, ugyanis ez kihatással van az új uniós 
vezetők megválasztására is.  

Talán egy kicsit kisebb részben, mint azt sokan gondolják, mindenesetre öt 
intézményről beszélünk, amelyeknek az élén optimális esetben legkésőbb december 1-
jén új vezetőknek kell állnia: a Bizottság, az Európai Tanács, a Parlament, a Központi 
Bank és a kül- és biztonságpolitikai főképviselő. Ebből három esetben van szükség az 
Európai Parlament támogatására. Nyilván az Európai Parlament meg fogja választani, 
ha optimálisan alakulnak a dolgok, akár már az alakuló ülésen a saját új elnökét. Nyilván 
az Európai Parlamentnek van egyfajta szerepe - ez egy nagy vita, erre mindjárt kitérek - 
az Európai Bizottság új elnökének a megválasztása során, és szükség van a kül- és 
biztonságpolitikai főképviselőnél.  

Amihez nincs szükség az Európai Parlamentre, ez nyilván az Európai Tanács új 
elnökének a megválasztása, tehát Donald Tusk utódját értelemszerűen nem kell az 
Európai Parlamentnek jóváhagyni, hiszen az állam- és kormányfők döntéséről van szó, 
illetve a Központi Bank vezetőjét sem kell az Európai Parlamentnek támogatnia. 

Ezek azok az intézmények, ahol mindegyiknél nagyon részletes eljárási szabályok 
vonatkoznak arra, hogy hogyan kell az új vezetőt megválasztani. Én most csak arra 
térnék ki, ami talán a tisztelt bizottság idejét is tiszteli és az érdeklődésére is számot tart, 
hogy az Európai Bizottság elnöke vonatkozásában egy tartalmi és egy elvi vita zajlik az 
úgynevezett Spitzenkandidaten csúcsjelölti mechanizmus vonatkozásában.  

A mechanizmus lényege az lenne, amennyiben ez egy létező intézmény lenne, 
hogy a legjobban szereplő uniós pártcsaládlisták első helyezettje automatikusan az 
Európai Bizottság - mint egyfajta föderális európai kormány - elnöke. Ez nem következik 
az uniós szerződésekből. Az uniós szerződés annyit mond, hogy az Európai Tanács tesz 
javaslatot az Európai Bizottság elnökére az EP-nek, amelynek során figyelembe veszi az 
európai parlamenti választások eredményét. Tehát ez azért egy jóval árnyaltabb jogi 
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szabályozás, de ez egy hosszú vita természetesen. Az Európai Parlament szeretné az 
akaratát érvényesíteni.  

Az állam- és kormányfők 2018. februárban már foglalkoztak a kérdéssel, és 
hoztak egy nagyon világos döntést arról, hogy nem kívánják átadni az Európai 
Parlamentnek az Európai Bizottság megválasztásának kizárólagos jogát, vagy ezt az 
úgynevezett Spitzenkandidaten-mechanizmust úgymond nem kívánják 
intézményesíteni, és ezért is említettem, hogy mint intézmény nem létezik, és mint 
automatizmus nem létezik, és most az EP-választások után két nappal, vagyis május 28-
án egy informális munkavacsorát tartottak az állam- és kormányfők, ahol ezt a döntést 
megerősítették. Nevekről nem volt szó, tehát be se hoztak új neveket, el se vetettek már 
a sajtóban meg a politikában nyíltan forgó neveket, de az egyértelműen kimondásra 
került, hogy a csúcsjelöltek megválasztása nem automatizmus, és a sorok között 
egyértelmű volt, hogy jelentős igény van rá, hogy új nevek és új személyek kerüljenek 
bele a kalapba. 

A cél pedig az, hogy a június 20-21-ei Európai Tanácson - ez a következő 
mérföldkő -, az állam- és kormányfők következő találkozóján adott esetben sikerüljön 
megtalálni ezt a jelöltet. Amennyiben ez nem sikerül, akkor ez a folyamat még hosszú-
hosszú ideig elhúzódhat, és további lépcsőfokai lehetnek.  

A legesleggyorsabb forgatókönyv esetén azt lehet látni, hogy az Európai 
Parlament július 15-18. között tud foglalkozni azzal, hogy mérlegelje, és adott esetben 
megszavazza az Európai Tanács jelöltjét, de szeretném hangsúlyozni, hogy ez 
természetesen akár tovább is tarthat. Papíron november 1-jétől lenne szükség arra, hogy 
a Bizottságnak új elnöke legyen. 

Ami az Európai Tanácsot illeti, Tusk elnök úr mandátuma, immár második 
mandátuma, november 30-án jár le, ami már nem meghosszabbítható, tehát minden 
bizonnyal egy új vezető fog az Európai Tanács élén állni. Minősített többséggel kerül 
majd megválasztásra. Illetve még ki szeretném emelni az Európai Parlamentet, ahol 
június 30-án jár le a jelenlegi elnök, Antonio Tajani mandátuma, és ha minden jól 
alakul, akkor az alakuló ülésen, már néhány héten belül meg is választják az új elnököt.  

A politikai dimenzióban négy olyan szempontot említett Donald Tusk elnök az 
állam- és kormányfők előző ülésén, amelyek szerint új uniós csúcspozíciókat 
szeretnének figyelembe venni az új vezetők kiválasztásakor. Itt említett egy földrajzi 
tényezőt, ez az Észak-Dél-Kelet-Nyugat. Ez lenne az a bizonyos, a magyar kormány 
szempontjából is kiemelt jelentőségű földrajzi kiegyensúlyozottság szempontja. A 
második a tagállamok mérete, tehát hogy a kis, a közepes és a nagyobb tagállamok 
között is legyen egyfajta egyensúly. Hogyha az öt nagy intézmény vezetőjét nézzük, 
nyilvánvalóan azért van egy pártpolitikai dimenzió; a pártpolitikai hovatartozást és a 
nemek közti egyensúlyt emelte ki negyedik szempontként Tusk elnök úr. 

Az optimista forgatókönyv az, hogy majd sikerül egyfajta csomagmegállapodást 
létrehozni június 20-21-én, de könnyen lehet, hogy a tisztségek egészéről vagy egy 
részéről nem sikerül megállapodni, és akár hónapokig elhúzódik ez a folyamat. 

A magyar kormány álláspontja itt az, hogy a legfontosabb eljárási szempontból 
az, hogy a földrajzi kiegyensúlyozottságot biztosítva lássuk, tehát hogy új tagállamból, 
lehetőleg közép-kelet-európai tagállamból kell származnia egy jelöltnek legalább a 
csúcspozíciók tekintetében, és nem az öt, hanem a három legfontosabb intézményt 
értjük ez alatt, tehát a Parlament, a Bizottság és az Európai Tanács egyik vezetőjének, 
mint ahogy jelenleg is Tusk elnök úr például az Európai Tanács elnöke. Ebből a térségből 
kell jönnie, ez a legfontosabb magyar érdek.  

Nem támogattuk a Spitzenkandidaten-mechanizmus intézményesítését, 
nemcsak abból kiindulva, hogy Manfred Webert személyében nem tartotta a magyar 
kormány alkalmasnak a pozícióra, ez is egy szempont, de elvi alapon is a csúcsjelölti 
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mechanizmust a magyar kormány már 2014-ben is ellenezte, amikor emlékezetes, hogy 
Juncker elnök úr ellen alapvetően elsősorban ezen elvi megfontolásból szavazott akkor 
a miniszterelnök úr és David Cameron brit kormányfő. 

Tartalmi szempontból olyan jelölteket szeretne látni a magyar kormány az 
intézmények élén, de különösen ez Európai Bizottság élén, aki nem nyíltan 
bevándorláspárti, aki elkötelezett a zsidó-keresztény kulturális értékek megőrzése és 
védelme mellett, és elkötelezett amellett is - és ez már összefüggésben lesz majd az ülés 
következő pontjával -, hogy a jelenlegi hatáskörmegosztás és a jelenlegi uniós 
szerződések tiszteletben tartásával, a jelenleg nemzeti szuverenitás körébe tartozó 
területek megőrzésével, a további lopakodó hatáskörbővítés kizárásával folytatódjon az 
Európai Unió munkája. 

Ezzel eveznék át, ha megengedi elnök úr, a stratégiai menetrendre, a tartalmi 
kérdésekre, hiszen az Európai Tanács - nem az Európai Parlament -, az Európai Unió 
politikai vezető szervezetének és politikai iránymutatást adó intézményének dolga 
elfogadni egy ilyen ötéves, nagy stratégiát, ezt hívják stratégiai agendának vagy 
stratégiai menetrendnek, ’14-ben is született ilyet, most ez lejár, és újat kell jóváhagyni. 

Alapvetően ez egy rövid politikai dokumentum, Magyarország ugyanakkor 
nagyon komolyan veszi ennek a tartalmát, hiszen mi abból indulunk ki, hogy ha ez 
megszületik, utána ezt nemcsak figyelembe kell venniük, hanem végre kell hajtaniuk az 
uniós intézményeknek, az Európai Bizottság a munkaprogramjában meg a működése 
során nem írhatja felül, nem fogalmazhat meg nyíltan ellentétes állításokat, tehát az 
európai jogalkotásnak is azokra a prioritásokra kell koncentrálni, amik itt megjelennek. 
Ez jelenleg még nagyon kezdeti egyeztetési szakaszban van, a tagállamok ugyanakkor 
már elmondták, hogy mit szeretnének látni, nagyon jelentősen szórnak ezek.  

Magyar szempontból három fő prioritást határoztunk meg mindazokon felül, 
amiket az elvi és a politikai dimenzióban az előbb elmondtam, a szuverenitás, a zsidó-
keresztény értékek, a bevándorlásellenesség mellett. Tehát három fő célkitűzése - ez egy 
rossz szó, de sajnos gyakran használjuk -, prioritása van a magyar kormánynak a 
tartalmi vitában. Az egyik, hogy az intézményközi egyensúlyt helyre szeretnénk állítani. 
Ez ’14-ben Juncker elnök úr tevékenysége következtében megbomlott, egy politikai 
aktivista Bizottság és egy NGO-ként tevékenykedő, politikai aktivista Európai 
Parlament működése jellemezte az Európai Uniót, amelyben az Európai Tanács vezető 
szerepe lényegében megkérdőjeleződött, számos esetben írták felül az Európai Tanács 
döntéseit. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a Bizottságnak vissza kell térnie a szerződések 
őre szerepéhez, a minősített többségű döntéshozatalok kiterjesztése nem következik a 
szerződésekből és a magyar nemzeti érdekkel ellentétes, a szubszidiaritásnak nagyobb 
hangsúlyt kell adni, erről nagyon sokat beszélünk itt, de sajnos azt látjuk, hogy a szavak 
szintjén túlmenően nem történik érdemi előrelépés, nincs piros lapos eljárás, a nemzeti 
parlamentek javaslatait alapvetően lesöpri a Bizottság, a jogalkotási monopóliumának 
a megkérdőjelezését látjuk benne; tehát alapvetően ezt az intézményközi egyensúlyt 
szeretnénk újra úgy látni, ahogy a lisszaboni szerződésben le van fektetve a Parlament, 
a Bizottság és az Európai Tanács viszonylatában. 

A második, hogy szeretnénk megőrizni az integráció eredményeit, azokat az 
eredményeket, amelyek lehetővé tették, hogy a belső piac és a négy alapszabadság révén 
versenyképes és alapvetően biztonságos legyen Európa. Furcsa módon Nyugat-Európát 
egy újfajta protekcionizmus, egy gazdasági protekcionizmus jellemzi, elég, ha a 
kiküldött munkavállalókra, a fuvarozókra, a mobilitási csomagra gondolunk, elég, ha az 
adótervezésre, az úgynevezett adódömpinggel, szociális dömpinggel kapcsolatos 
politikai lózungokra és termékekre gondolunk. Ezek helyett a belső piac egységét és a 
négy alapszabadság egységét szeretnénk megerősítve látni. 
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Ugyanígy fontos Schengen. Ez is az elért eredménye az Európai Uniónak, hogy 
van egy schengeni rendszer. Sajnos Schengenen belül ma belső határellenőrzések 
vannak, ezeket mielőbb fel kell számolni, ezeknek a jogi alapja is vitatható, politikai 
alapja is vitatható. Mi nagyon fontosnak tartjuk a schengeni rendszerhez való 
visszatérést; nyilván ez alatt a külső határvédelmet is érteni kell, hogy mindenki ezt 
betartsa.  

Az elért eredmények között talán a konvergenciáról sem szabad megfeledkezni, 
tehát arról, hogy a közös agrárpolitika és a kohéziós politika szerepe, mérete, jelentősége 
megmaradjon. Itt különféle kezdeményezések vannak - szociális dimenzió, egyéb 
törekvések -, ezekről mindaddig nem érdemes a magyar nemzeti érdek szempontjából 
beszélni, amíg nincsenek egyenlő versenyfeltételek, amíg a magyar cégek nem 
ugyanolyan versenyképesek, mint nyugati vetélytársaik, tehát mindenekelőtt a 
konvergencia az, amit meg kell valósítani. 

A harmadik nagy célkitűzés - és szerintem itt fogom zárni ezt a rövid bevezetőt, 
amire lehetőséget kaptam -, hogy a következő öt évben legyen végre bővítés, és ez a 
Nyugat-Balkánon történjen meg. A bővítéspolitika dinamizmusát elő kell mozdítani, fel 
kell gyorsítani, és a következő hétéves uniós költségvetésben is forrásokat kell 
megjeleníteni erre. Ez egy külön ülést is megér, és megérne nyilván a bővítéspolitika, én 
csak azt akarom kifejezni, hogy Magyarország számára nagyon fontos, hogy itt az ötéves 
menetrendben is pozitív üzenetet küldjön az Európai Unió a csatlakozásra váró 
tagállamok felé.  

Egyébként zárszóként azt szeretném megjegyezni, hogy amikor ez a személyi-
intézményi vitasorozat, illetve ezek a kérdések eldőlnek, akkor nyilván vissza fog térni 
az Európai Unió a rendes menetrendhez, amelyben a legfontosabb kérdések - legalábbis 
a magyar kormány álláspontja szerint - a migráció, az Unió következő költségvetése, a 
brexit, a belső piac megőrzése és még számos egyéb téma. De pillanatnyilag itt tartunk, 
egy átmeneti időszakban vagyunk, ami még sokáig elhúzódhat. Örömmel tájékoztatjuk 
mindig a tisztelt bizottságot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a tájékoztatóját. Most megnyitom 

a vitát. Aki szeretne hozzászólni, kérem, hogy a „Beszélő” gombot nyomja meg a jobb 
alsó részen. (Dr. Szél Bernadett felé:) Jelzem képviselő asszonynak, hogy új technikánk 
van, reméljük, hogy el tudunk igazodni rajta. (Jelzésre:) Bana alelnök úré a szó. Tessék 
parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a beszámolóját, amit 
megtett az Európai ügyek bizottsága előtt. Két kérdésem lenne. Ön is említette, hogy az 
európai parlamenti választásokon előretörtek a zöld pártok. Ezzel összefüggésben 
nagyon fontosnak tartom azt idehozni, hogy a környezetvédelem ügyét mindenképpen 
hangsúlyossá kellene tenni a következő időszakban, viszont sajnos azt tapasztalhattuk 
az elmúlt évek során, hogy kormányzati szinten sokszor egymással ellentétes 
álláspontok jelentek meg ez ügyben. Itt elég utalnom, mondjuk, Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter úrnak arra a nyilatkozatára, amely egyértelműen abba 
az irányba mutatott, hogy az autóipar érdekei felülírják a környezetvédelmi 
szempontokat, holott a klímaváltozás kérdése mindenképpen a XXI. század problémái 
közül az egyik, ha nem a legfontosabb.  

Természetesen arról is érdemes beszélni, hogy nemcsak zöld pártok törtek előre, 
hanem Nyugat- és Észak-Európában elsősorban - és remélhetőleg ez Kelet-Közép-
Európában is egyre inkább tendencia lesz - a különböző, akár jobbközép vagy balközép 
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politikai erők is egyre erőteljesebben jelenítik meg politikájukban a környezetvédelem 
fontosságának ügyét, ezért arra vonatkozna az egyik kérdésem a helyettes államtitkár úr 
felé, hogy mi a kormány álláspontja, véleménye e tekintetben.  

Itt át is kapcsolnék a másik kérdésemre, ami pedig az Európai Bizottság 
elnökének személyére vonatkozik. Itt elég egyértelműen kijelentette államtitkár úr, hogy 
Manfred Weber támogatása nem merülhet fel kormányzati oldalról. Az lenne a 
kérdésem, hogy akkor milyen lehetőségeket lát, ki lehetne az a személy, vagy inkább 
onnan közelíteném meg, hogy milyen hozzáállású és milyen politikát képviselő személy 
lenne az, aki elfogadható az önök számára. Hiszen tett itt arra utalást, hogy a 
bevándorlás, a migráció tekintetében mindenképpen a bevándorlásellenes álláspontot 
kell elfoglalnia az Európai Bizottság leendő elnökének, az önök véleménye szerint, 
ugyanakkor ugyancsak megemlíteném a környezetvédelem ügyének fontosságát, a 
szociális kérdéseket vagy éppen Kelet-Közép-Európa szempontjából kiemelten fontosan 
a kohéziós pénzek következő időszakban, az új hétéves költségvetésben történő 
elosztását. Tehát ezek alapján a szempontok alapján mit tud mondani az Európai 
Bizottság következő elnökére vonatkozóan? Egyáltalán ezek a szempontok 
meghatározóak, fontosak-e a kormányzat részéről? Vagy ez elég egyértelműen a 
bevándorlás, migráció kérdésére szűkül le, és más szakpolitikák, amelyek azt gondolom, 
hogy nagyon is fontosak lennének a következő években, évtizedekben, háttérbe 
szorulnak a kormányzati oldalról ebből a szempontból? Köszönöm előre is a válaszait.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Szél Bernadett képviselő asszony. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

Köszönjük a beszámolót. Én elég hiányosnak érzékelem ezt.  
Előre is elnézést kérek mindenkitől, de szerintem ez egy nagyon fontos alkalom, 

ahol érdemben tudunk beszélni arról, hogy az európai parlamenti választások 
Magyarország helyzetét hogyan fogják befolyásolni a következő időszakban, és 
egyáltalán nem mellékes ilyen szempontból, hogy a kormánynak milyen elképzelései 
vannak a következő időszakra a saját pártjának a jövőjével kapcsolatban. A médiában 
lehet rengeteget olvasni arról, hogy meglehetősen viharos a Néppártnak és a Fidesznek 
a viszonya, és én azt gondolom, hogy itt van néhány olyan kérdés, amiket tisztáznunk 
kell, ugyanis magyar emberek millióinak a véleménye, sorsa, jövője függ attól, hogy itt 
hogyan alakulnak a fejlemények a jövőben.  

Terítéken van az Európai Unióban a költségvetési forrásoknak a jogállamisági 
feltételekhez kötése. Maga Manfred Weber, akit önök frakcióvezetőként, úgy tudom, 
támogatnak, azt szeretné, hogy az EU állítson fel egy független mechanizmust, és az EU 
alapértékeit megsértő tagállamok elleni hatékony fellépést foganatosítson ez a független 
testület abban az esetben, ha ezt tapasztalja. És ez konkrétan pénzügyi szankciókat 
jelentene. Tehát amikor azt mondom, hogy magyar emberek millióiról beszélek, akkor 
például erről beszélek, hogy a kormánynak az autonóm rendszereket lebontó politikája 
miatt az országunk és annak minden egyes polgára komoly forrásoktól eshet el a 
következőkben, amennyiben önök nem változtatnak azon a gyakorlaton, ami miatt 
például az európai uniós választásokon a Fidesz szereplése is a vártnál gyengébb volt, 
ahogy láthattuk a választások éjszakáján. 

Felmerült az is, hogy aki nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és úgy tudom, 
hogy a jelenlegi 28 tagállamból 22 már csatlakozott, az alacsonyabb támogatásokra 
számíthat. Magyarországon is, bizonyára tudja, helyettes államtitkár úr, hogy rengeteg 
magyar polgár aláírt egy kezdeményezést, ami azt szorgalmazza, hogy Magyarország 
csatlakozzon a független Európai Ügyészséghez. 680 ezer sürgető aláírást lehetett 
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olvasni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy azt kérdezem öntől elsőként, hogy hajlandó lesz-e 
a magyar kormány az EU alapértékeit tiszteletben tartó politikát folytatni annak 
érdekében, hogy a magyar emberek ne essenek el az uniós forrásoktól, és ne kelljen a 
kormány hibájából pénzügyi szankciókat elszenvedniük. 

A következő kérdésem arra vonatkozik, én úgy látom, hogy ideje lenne tiszta 
lapokkal játszani a magyar kormánynak azzal kapcsolatban, hogy hol képzeli el a Fidesz 
jövőjét, a Néppártban vagy a Néppárton kívül. Mert ha a Néppártban képzelik el a saját 
jövőjüket, akkor nem árt tisztában lenni azzal, hogy nem folytathatják tovább ezt az 
autonóm rendszerek elleni harcot, mint említettem, és láttuk azt, hogy az Európai 
Bizottság közleményben tiltakozott az MTA ellen most tervezett fellépés ellen. Holnap, 
szerdán fog a magyar Országgyűlés tárgyalni arról a törvényjavaslatról, ami az MTA 
vezetése, a magyar tudományos közösség ellenében és rengeteg magyar ember ellenében 
próbálja rátenni a kezét a Magyar Tudományos Akadémia forrásaira, és kormányzati 
ellenőrzések alá akarja vonni végső soron a tudományos döntéshozatal fórumait. 
Merthogy pontosan tudjuk, hogy az Alaptörvény védi a tudomány szabadságát. Ez azt 
jelenti, hogy az a törvényjavaslat-tervezet, amit már benyújtottak, és amit holnap tárgyal 
a magyar parlament, az alapvetően már a magyar Alaptörvénnyel is szembe megy.  

De megvizsgáltuk az Alkotmánybíróság gyakorlatát, és az is egyértelműen 
kimondja, hogy a tudományos szabadságnak a része a gazdasági autonómia, márpedig 
a magyar parlament kormánypárti többsége pillanatnyilag ennek a gazdasági 
autonómiának a felszámolására törekszik.  

És azt is látjuk, és ezért is van relevanciája ebben a bizottságban beszélni erről a 
kérdésről, mert alapvetően az Európai Unió alapértékével is szembe megy az államosítás 
és a tudomány politikai kontroll alá vonása.  

Kérdés tehát, hogy folytatja-e Orbán Viktor kormánya az illiberális államépítést 
azzal, hogy az MTA-t tulajdonképpen bekebelezi.  

Szintén a tudományos szabadsághoz kapcsolódik a következő kérdésem. Az 
elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkoztunk és foglalkoztam a CEU ügyével. Pár napja 
azt láttam, hogy a külügyminiszter a GLOBSEC fórumán azt mondta a CEU helyzetét 
firtató kérdésre, hogy nem kényszerítették a CEU-t a magyar főváros elhagyására, ők 
csak egy olyan törvényt hoztak, amelynek értelmében a CEU nem adhat ki amerikai 
diplomákat, hiszen az egyetemnek nincs székhelye az Egyesült Államokban. Szijjártó 
Péter külügyi és külgazdasági miniszter volt az, aki ezt így megfogalmazta, és én most 
hosszú beszédet tarthatnék itt arról, hogy hogyan hazudik a kormány, nem tudok más 
szót használni, ezek tömény hazugságok, a CEU-val kapcsolatban. Pontosan tudjuk azt, 
hogy a CEU Amerikában a Bard College-dzsal együttműködésben New Yorkban folytat 
képzést. És én azt is tudom, mivel nagyon élénk levelezésben vagyok a kormánnyal 
írásbeli kérdések formájában, hogy még megvizsgálni sem hajlandók azt a helyzetet, ami 
ott felállt annak érdekében, hogy a CEU megfeleljen a magyar kormány által teremtett 
helyzetnek.  

Azt is elmondhatnám hosszasan, hogy valamennyi program akkreditált az 
Egyesült Államokban, de inkább én most azt kérdezném öntől, hogy garantálják-e önök 
azt, hogy a CEU amerikai diplomát is kiadó egyetemként Magyarországon 
maradhasson, vagy nem kívánnak változtatni azon a helyzeten, amit kialakítottak az 
elmúlt időszakban. Szeretném, ha tudná, hogy amit mond, azt én fel szeretném 
használni európai szinten is annak érdekében, hogy végre tisztán lássunk abban a 
kérdésben, hogy a magyar kormánynak mi az álláspontja az MTA-val, a CEU-val és 
egyáltalán a tudományos szabadsággal kapcsolatban, ami egyáltalán nem mindegy azzal 
kapcsolatban sem, hogy a Fidesz várhatóan a Néppártban tud-e maradni, vagy nem tud 
maradni, legyen ez bárkinek is a döntése. Engedje meg most ezt a kitételt ebben a 
felszólalásban, bár mi bizonyára tudjuk, hogy ez nem így van. 
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És a negyedik kérdésem, ami egyben az utolsó kérdésem lesz, kifejezetten arra 
vonatkozik, hogy az elmúlt években sokat beszéltünk arról, hogy az ország német 
autóipari cégeknek való kitettsége meglehetősen magas, és egyáltalán az autóiparnak 
való kitettsége az országnak nagyon magas, amivel több probléma is van.  

A stratégiai megállapodásokat sikerült kiperelni a magyar kormányból. Ezekből 
pontosan látjuk, hogy ezek a cégek a profitot hogyan kezelik, mennyi marad az 
országban, mennyit visznek ki, mennyi kedvezményt kapnak azért, hogy 
Magyarországon befektessenek. Végső soron látjuk, hogy a magyar gazdaság ilyen 
egyoldalúan nem építheti fel a saját jövőjét, tekintve, hogy a világgazdasági 
konjunktúrának rendkívül kitett ágazatról van szó, hogyha az autóiparról beszélünk. De 
itt volt egy igazságbeszéde ismételten Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági 
miniszternek, tartalmilag idézve őt, gyakorlatilag arról biztosította a német cégeket, 
hogy a bérek alacsonyan tartásán dolgozik szorgalmasan. És volt egy sokkoló kijelentése 
a miniszternek, amikor a klímaváltozás kapcsán tett egy egyértelmű kijelentést arra 
vonatkozóan, hogy semmilyen olyan korlátozást nem támogat a magyar kormány, ami 
a klímaváltozás elleni harc keretében költséges lépésekre kényszerítené az autóipart, 
merthogy ez ártana a versenyképességnek.  

Bennem most már tényleg az a kérdés merül fel, hogy a magyar kormány 
egyáltalán tisztában van-e azzal, hogy milyen évet írunk? Tehát 2019-et írunk, és az a 
helyzet, hogy az egész világ forrong, átvitt értelemben is, de szó szerint is, mert a 
klímaváltozás most már a mindennapok szomorú valósága. Ez nem valami elvont 
fogalom, ami egyszer majd megkezdődik, hanem ezt most így megéljük, nap mint nap. 
Családok és gyermekeik jövőjéről van szó, de igazából már a jelenről is szó van. 
Amennyiben nem sikerül 1,5 Celsius-fok alatt tartanunk a felmelegedést, akkor 
gyakorlatilag belátható időn belül ez a bolygó el fog pusztulni. 

Én tényleg nem értem a magyar külgazdasági és külügyminisztert, amikor arról 
beszél, hogy a versenyképességet veszélyezteti az, hogyha az autóipari cégek nem tudnak 
úgy csinálni, mintha mi sem történt volna. Nem tudom, mi az önök célja, és szeretném, 
ha ezt egy kicsit kifejtené, mert itt bizottsági keretekben vagyunk, és talán nem szól ránk 
Kövér László, hogy tartalmi vitába és szakmai vitába bocsátkozunk. Én tényleg szeretnék 
érdeklődni afelől, hogy az Európai Parlamentben mire számíthatunk, a fideszes EP-
képviselőktől például, hogy továbbra is vétózni kívánják a zöldtörekvéseket, továbbra is 
klímaellenes politikát akarnak folytatni, kibocsátáscsökkentési célokat akarnak aláásni, 
a megújulók részarányát akarják csökkenteni, a légszennyezés elleni fellépést akarják 
háttérbe szorítani, vagy a műanyagszennyezés elleni lépéseket akarják háttérbe vinni. 

Milyen politikára készülnek ezzel kapcsolatban? Ugyanis egyáltalán nem 
mindegy az ország szempontjából sem, de azt gondolom, a világ szempontjából sem, 
hogy mi az önök aktuális álláspontja ezzel kapcsolatban. 

Egyébként ön is említette, hogy a zöld pártok Európa-szerte erőre kaptak, és azt 
is említette, hogy a liberális pártok is erőre kaptak Európa-szerte, magyarul a kormány 
számításai semmilyen szempontból sem valósultak meg. Önök évek óta arról beszélnek, 
hogy a lázadás éve van; valóban, csak nem azok lázadnak, akikre önök számítottak. A 
világ lázad azért, mert a politikusok négy években gondolkodnak, meg a saját 
pecsenyéjüket sütögetik, közben meg megsül a bolygó.  

Úgyhogy én egy igazságbeszédet szeretnék öntől kérni arra vonatkozóan, hogy 
változtatnak-e az eddigi politikájukon, hajlandóak-e a zöld kezdeményezésekben 
konstruktívan együttműködni azokkal az európai erőkkel, akik felfogták azt, hogy 2019-
et írunk, és ez milyen felelősséget jelent a most regnáló kormányok és a most dolgozó 
minden egyes politikus és állampolgár számára - de kiemelten a politikusok számára -, 
vagy arra számíthatunk, hogy ami eddig volt, megy tovább, és nem hajlandóak ezzel 
kapcsolatban változtatni.  
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Köszönettel fogadom azt, hogy végighallgatott, most pedig köszönettel várom az 
érdemi válaszokat a feltett kérdéseimre.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Kérdezem, van-e még kérdés. 

(Jelzésre:) Oláh alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Ön elmondta azt, hogy nagyjából mik azok a 
kritériumok, amik alapján Weber nem felel meg egy vezető pozícióra, de úgy látszik, 
hogy azok a kritériumok nem vonatkoznak az önök frakcióvezetőjére, tehát az a 
frakcióvezető, aki irányítani fogja azt a frakciót, ahol önök szeretnének bent maradni, 
lehet teljesen ellentétes habitusú ember, mint akit önök el tudnak képzelni egy vezető 
pozícióra, tehát ott már nem fontosak azok a kritériumok, ott már bárki lehet. Ez az az 
ember, aki az önök munkáját, egyébként a kormányzati képviselők munkáját 
koordinálni fogja. Ez egy furcsa helyzetet hoz létre, szerintem; persze nem biztos, hogy 
engedik önöket ebben a frakcióban maradni. 

Sajnálattal hallottam, hogy amikor ön felsorolta, hogy mik azok a szempontok, 
amik a kiválasztás kritériumai, elfelejtett beszélni a környezetvédelemről, a 
klímaváltozásról, amit a képviselőtársaim említettek. Ez egyáltalán nem volt szempont 
a magyar kormánynál, amikor azon gondolkozott, hogy ki lehet esetleg megfelelő ezekre 
a pozíciókra, és egyáltalán nem volt szempont az európai lakosok jóléte, nem volt 
szempont az, hogy picit jobban éljenek az európaiak, azok is, akik elmaradott régióban 
vannak, de úgy nagyjából mindenki egy picikét előrébb lépjen, ez önöknél egyáltalán 
nem jelentkezett szempontként. Az EU általános versenyképessége nem jelentkezett 
szempontként.  

Azt látom, hogy amikor a bizottsághoz bármelyik kormányzati tisztségviselő 
eljön, tényleg, ha a jogállamiság szót meghallják, akkor ledermednek, mert nem nagyon 
tudnak mit kezdeni ezzel a dologgal. Nem nagyon tudom, hogy hogyan készülnek ebben 
a ciklusban a Sargentini-jelentéssel kapcsolatosan elindult eljárásra, hogy ez az eljárás 
hová fog menni önök szerint, mit kívánnak lépni ezzel kapcsolatosan, hogyan látják ezt 
a helyzetet. Mit gondolnak a költségvetéssel kapcsolatosan? Önök magukra maradtak. 
Önök sajnos olyan helyzetbe sodorták ezt az országot, amikor nincsenek önöknek 
barátaik egy előnyös költségvetés elfogadtatásához, ami sok százmillió eurót, sok 
milliárd eurót jelenthet az országnak úgy, hogy kiveszik a zsebéből, nem pedig 
belerakják ezt az összeget. 

Azt hiszem, hogy ez egy felemásra sikeredett naprendi pont lett, hisz bármelyik 
témának akár külön napirendi pontot, külön napot lehetne szentelni, és kicsit bajban 
vagyok, hogy miről beszéljek, még mit vessek fel, de szerintem így sem tudunk végezni 
az eddigi felvetésekkel kapcsolatosan, tehát nem nagyon mennék tovább. S akkor még 
beszélhetnénk Törökország csatlakozásáról, hogy mit kíván a kormány tenni. Kíván-e 
végre egyszer fellépni az emberi jogok tekintetében más országok vonatkozásában? És 
sorolhatnám még tovább. Köszönöm szépen. 

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

(Dr. Gurmai Zita jelzi, hogy szólni kíván.) Tessék szíves lenni megnyomni a jobb alsó 
gombot. (Dr. Gurmai Zita: Rendben van, csak általában, hogy kérdezhetek-e…) Tessék 
parancsolni, igen. 

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Tisztelettel köszöntöm, államtitkár úr. Én az 

európai parlamenti választásokkal kapcsolatosan a következőt szeretném kérdezni. Azt 
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egyértelműen látjuk, hogy 7,5 százalékkal nőtt a szélsőségesek száma. Ezzel 
kapcsolatban a „hogyan tovább”-ról szeretném megkérdezni. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még kérdés. (Jelzésre:) Tessék 

parancsolni, Tessely alelnök úré a szó. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Oláh alelnök úrhoz hasonlóan 

én is kicsit zavarban vagyok, hogy miről is lenne érdemes beszélni, hiszen önök egy 
egyértelműen elbukott európai parlamenti választás után a Fidesznek az európai 
politikában betöltött szerepét próbálták értékelni. Azt gondolom, hogy erre talán nem 
feltétlenül önök hivatottak, akik olyan számokat értek el a választások során, 
amilyeneket sikeresen elértek. 

Aztán volt szó a Magyar Tudományos Akadémiáról és a tudományos 
szabadságról. Én Martonvásár országgyűlési képviselője vagyok, ott a helyzet az, hogy 
az a gonosz magyar állam éppen egy 10 milliárd forintos agrárinnovációs központot épít 
Martonvásáron, rendezve azokat a körülményeket, amelyek valóban a tudomány 
szabadságát fogják biztosítani az ott dolgozó tudósok számára. 

Azonban, hogy a napirendi ponthoz is tegyek fel kérdést, az ön expozéjában is 
elhangzott, hogy az intézményi, illetve a személyi kérdések várhatóan el fognak húzódni, 
és megnyugtató rendezésük akár hónapokig is eltarthat, azt szeretném kérdezni, hogy 
ez vajon a Tanács működését mennyiben fogja érinteni. A Tanácshoz kapcsolódó 
kérdések rendezésében mire számíthatunk?  

Itt fölmerült már egy nyugat-balkáni bővítési kérdés. A napi politikában is látjuk 
Észak-Macedónia helyzetét. Én ezzel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy a 
csatlakozási tárgyalások megkezdésének az esélyeit hogyan értékeli a kormány. 
Köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Csöbör Katalin képviselő asszonyé a szó. 
 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget. Én nagyon szépen 

köszönöm az államtitkár úr beszámolóját. Én pontosan mindenre kiterjedőnek, 
összegzőnek, átfogónak éreztem, szerintem minden benne volt, pontosan azok, 
amelyeket az én egyéni választókerületemben a szavazóim elvárnak. Úgyhogy bízunk 
benne, hogy a kormány továbbra is ugyanezt a politikát fogja folytatni.  

Nagyon örülök, hogy az ellenzéki képviselőtársam ennyire aggódik a mi 
helyzetünkért, de semmi aggodalomra nincs ok, hiszen a Fidesz most is nagy százalékkal 
nyerte meg a választást. Köszönöm szépen.  

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

Ahogy ön is említette, az Európai Unió jövője szempontjából különösen lényeges, hogy 
az EU-intézmények közötti egyensúly hogyan alakul, hogyan tud helyreállni, ami 
korábban megbomlott, a szerződés szerint legalábbis. Kérdezem, hogy ebben a 
vonatkozásban a visegrádi négyeknek mi az együttműködési szándéka, illetve tudnak-e 
együttműködni. 

A másik, régóta napirenden lévő kérdés, amit bizottságunkban is többször 
tárgyaltunk, a nemzeti parlamentek uniós ügyekben történő nagyobb szerepvállalása. 
Én úgy hiszem, hogy ezen a téren is a visegrádi négyek mindent megtesznek, hiszen ezt 
többször különböző V4-es fórumokon hallottuk. Fontos, hogy az Európai Bizottság 
érdemben vegye figyelembe a nemzeti parlamentek véleményét, különösen, ha több 
kamara együttesen vagy ugyanazon kérdésben fogalmaz meg kifogást. 
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Tisztelt Bizottság! Több kérdést nem látok. Visszaadom a szót az államtitkár 
úrnak. Tessék parancsolni! 

Dr. Schmitt Pál Péter válasza 

DR. SCHMITT PÁL PÉTER, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára: 
Köszönöm szépen. A napirendi pont címéből kiindulva igyekeztem a tájékoztatót az 
intézményi kérdésekre korlátozni, és ez talán adna némi kibújási lehetőséget a rengeteg 
téma szórása alól, de én nem kívánok ezzel élni, és szeretnék megpróbálni, amennyire 
lehet, röviden, de mindenre válaszolni - elnök úr, kérem, hogy erre esetleg adjon 
lehetőséget -, és mindenre érdemben választ adni.  

Bana képviselő úr, és ezzel válaszolok Szél képviselő asszony kommentjére is, a 
zöld lázadás, a zöld előretörés egy nyugat-európai, és nem európai jelenség. Én a 
magyarországi zöldek vesztes eredményét nem kívánom kommentálni, de európai 
szinten ők Franciaországban és Németországban tudtak előretörni. Ez egy tény. A 
klímavédelemről fogok most hosszabban beszélni, és ez egy rendkívül fontos kérdés, 
csak ezt fontosnak tartottam rögzíteni. Míg azok a pártok, amelyek a migrációt helyezték 
a kampányuk középpontjába, erősödni tudtak Ausztriában, Olaszországban, 
Lengyelországban, Magyarországon is, függetlenül attól, hogy Kelet- vagy Nyugat-
Európáról beszélünk. 

Ezzel együtt a klímavédelem kapcsán, én azt gondolom elnök úrhoz fordulva, 
hogyha bármikor egy ülést, esetleg úgy érezné a tisztelt bizottság, hogy szentel ennek a 
kérdésnek, nagyon nagy örömmel jönnénk. Ezt valóban egy rendkívül fontos kérdésnek 
tartjuk, annyira, hogy Magyarország volt az első tagállam, amely a párizsi megállapodást 
ratifikálta az összes uniós ország közül. Ami azt illeti, hogy most pontosan hol tartanak 
a klímavédelemmel kapcsolatos tárgyalások, mi a kormány álláspontja, arról tudom 
tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a június 20-21-ei Európai Tanácson politikai vita 
lesz a miniszterelnökök, az állam- és kormányfők szintjén a klímavédelemről. És 
alapvetően az EU-nak vannak egyrészt 2030-as klímacéljai, amelyeket Magyarország 
maradéktalanul teljesít, amelyeket az Európai Unió teljesíteni tud, a kérdés tehát 
először is nem az, hogy ezek a célok és ezek a meglévő célok teljesülnek-e, hanem hogy 
ambíciós szintet növelni kívánunk-e. 

A másik kérdés a klímasemlegesség kérdése, amellyel kapcsolatban nincsen 
elfogadott céldátum meghatározva. Egyes tagállamok 2050-ről szeretnének beszélni a 
médiában, a politikában, de egyelőre ez még nincsen így lefektetve. A magyar kormány 
meg fogja hozni megfelelő időben a döntést arról, hogy a klímasemlegesség kérdésében 
kíván-e céldátumot kitűzni, és az 2050 legyen-e.  

Ami a magyar kormány álláspontja ebben a kérdésben, hogy 
kiegyensúlyozottságra van szükség. Tehát nem előtérbe helyezzük az autóipart a 
klímavédelemmel szemben, vagy a klímavédelmet a versenyképességgel szemben. 
Kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, és nem szabad úgymond a falu 
bolondjává válva ész nélkül rohanni előre, és ezzel megölni az innovációt és a 
versenyképességet. Teljesíteni kell a klímacélokat, ezek teljesülnek is, de közben 
biztosítani kell a versenyképességet és azokat a gazdasági növekedést segítő érdekeket 
és szempontokat is, amelyek miatt a képviselő asszony által is hivatkozott jólét és 
gazdasági növekedés ma ebben az országban biztosítható.  

A magyar kormány amellett elkötelezett, hogy ezt a gazdasági növekedést ne 
csökkentsük, az adókat ne növelni kelljen, hanem ezt megőrizzük, és emellett - a 
klímavédelem céljai mellett is - uniós szinten Magyarország abszolút a támogató 
országok között van azzal, hogy mi nem tartozunk abba a tagállami csoportba, amelynél 
egyáltalán nem látható még, hogy többséget élvez vagy nem élvez többséget, amely új 
ambíciókat szeretne kijelölni, és amely a 2050-es dátumot le szeretné ütni. Ezekben a 
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kérdésekben folyik a szakmai vita jelenleg, és az Európai Tanácson miniszterelnök úr el 
fogja mondani az álláspontját.  

Bana képviselő úr szintén kérdezett, hogy a bizottsági elnök kapcsán milyen 
személyi lehetőségek vannak és milyen politikát képviseljünk. Igen, tehát itt a három fő 
szempont, miután itt fel lehetne még sorolni millió, millió, millió uniós ügyet, csak ezek 
következnek általában az uniós jogból és a szerződésekből, tehát nyilván a magyar 
kormány bármikor kijelentheti, és én is most kijelentem, hogy olyan uniós vezetők és 
bizottsági elnök megválasztása mellett elkötelezett, aki támogatja például a 
konvergenciát és az Európában meglévő fejlettségbeli különbségek kiegyenlítését. De 
hát ez nem egy szempont, ez benne van az uniós szerződésekben; ezt alapértelmezettnek 
tekintjük, ennek alapértelmezettként kell érvényesülnie.   

Ami nem alapértelmezett, a nagy vita a bevándorlás körül, a szuverenitás, a 
minősített többségek körül, amiről a következő napirendi pont szól majd - nyilván nem 
véletlenül van napirenden -, illetve az európai kulturális értékek, a családpolitika 
kapcsán, ezek azok a kérdések, amelyekben a nagy vita zajlik.  

Abban mindenki egyetért, hogy kell konvergencia. Abban mindenki egyetért, 
hogy a klímavédelem az egyik legfontosabb kérdés, és azt jól kell Európának kezelnie, 
ezért fogalmazta meg a magyar kormány ezeket a sarokpontokat. Emellett pedig azzal 
tudnám ezt kiegészíteni, hogy különösen a Bizottság esetében, de egyébként ez az 
Európai Tanács elnökére is érvényes, egy olyan tapasztalt politikusra van szükség, aki a 
konszenzuskeresésben bizonyított, és bizonyított abban, hogy figyelembe tudja venni az 
Európai Unió különböző régióinak és különböző tagállamainak a sajátosságait és az 
érdekeit, és olyan tapasztalt politikus lenne a legalkalmasabb ezekre, aki már hosszú 
ideig magas pozíciókat betöltött. Ezek szerint egyáltalán nem csak a migráció számít, de 
a legfontosabb az, hogy általában véve egy olyan politikus legyen, aki inkluzív, integrálni 
tud különböző tagállami érdekeket és szempontokat is, és Európa egészét érti. 

Egyébként ezért is mondjuk azt, hogy nem minden célunk, de nagyon sok 
szempontból hozzájárulna a régió és a magyar nemzeti érdek érvényesítéséhez, ha a 
három nagy intézmény egyikének vezetője kerülne ki a mi térségünkből és régiónkból. 
Viszont az ülés komolyságának megőrzése végett személyes spekulációtól, miután 
hivatalos jelöltek most nincsenek, kérem, képviselő úr, engedje meg, hogy eltekintsek, a 
sajtót szerintem olvassuk, és ugyanazt látjuk, ehhez én nem tudnék többet hozzátenni. 

Elnézést, hogy talán picit összevonok dolgokat, de az én menetrendemben most 
térnék át kifejezetten Szél Bernadett képviselő asszony kérdéseire. A pártügyekről, az 
Európai Néppárt és a Fidesz kapcsolatáról szerintem nem ez a megfelelő fórum, hogy 
érdemben beszéljünk. A médiában sok mindent lehet olvasni.  

Manfred Weber jogállamisággal kapcsolatos javaslatai. A kampányban, azt 
tudom mondani, sok minden elhangzik. Manfred Webernek nincsen uniós vezetői 
állása, nincsen politikai felelőssége, és nincsen semmi olyan jogalkotási kezdeményezés 
az ő elképzeléseivel kapcsolatban, amit ezzel e vonatkozásban megtehet.  

Van egy konkrét elképzelés az uniós költségvetési források és a jogállamiság 
összekötésére, ez az úgynevezett általános rendelettervezet, aminek a tárgyalása jelenleg 
még csak nem is miniszteri, még csak nem is nagyköveti, de munkacsoporti szinten 
zajlik. Egyértelmű a törekvés, hogy egy politikai zsarolásként vagy büntetésként 
próbálják felhasználni, hogy a Bizottság kezébe adjanak egy olyan eszközt, hogy 
amennyiben Magyarország és a magyar kormány, vagy más kormány - nézzük meg, mi 
van Romániával, Máltával, adott esetben Lengyelországgal vagy Szlovákiával - eltér a 
brüsszeli mainstreamtől, akkor megbüntessék. Ezt mi nem tartjuk az európai 
vitarendezés megfelelő eszközének, és ez ellen fellépünk, de az egyéb, a sajtóban és a 
politikai szférában lebegő javaslatokkal nem tudunk foglalkozni, és nem is kívánunk 
foglalkozni. 
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Ami az ügyészséget illeti, a magyar kormány itt világossá tette, hogy szeretnék 
látni először is, hogy hogyan működik az ügyészség. Még fel sem állt, még el sem kezdte 
a működését. Ez jövőre, vagy egy évvel később várható. Jelenleg nem áll mérlegelés és 
felülvizsgálat alatt a magyar kormány hozzáállásának a megváltoztatása, jelenleg nem 
vizsgáljuk a csatlakozás lehetőségét, hiszen meg kell látni, hogy hogyan működik az 
ügyészség. Ez nem korrupcióval, ez nem gazdasággal, ez büntetőjogi szuverenitással 
kapcsolatos kérdés, és ennek alapján fog a kormány dönteni.  

Az, hogy azok a tagállamok, amelyek nem csatlakoznak, alacsonyabb uniós 
támogatáshoz jutnak, ez kacsa, én nem találkoztam ezzel a szakmai munkám során. A 
politikai zsarolás - OLAF, ügyészség - dimenzióján túlmenően semmilyen komoly 
javaslat, semmilyen valós vita és tárgyalás ebben a tekintetben nincsen. Tehát ez 
szerintem valamilyen félreértés lesz álláspontom szerint. 

Igen, akkor mennék tovább. Bocsánat, próbáltam mindent felírni. Tudományos 
élet, bizottsági közlemény, MTA. A Bizottság, ha jónak látja, akkor majd indít egy jogi 
eljárást és egy kötelezettségszegési eljárást. Jelenleg ilyen nincsen, ilyen megkeresést a 
magyar kormány nem kapott. Amennyiben lesz, akkor a jogi vitában részt veszünk, meg 
fogjuk vizsgálni, és amennyiben ez beletorkollik egy uniós jogi eljárásba, bár ezt nem 
tudjuk, akkor meg fogjuk próbálni az igazunkat bizonyítani, és meglátjuk, hogy az 
Európai Bizottság, illetve amennyiben Bíróság elé kerül az ügy, akkor a Bíróság kinek ad 
majd igazat. De mindenesetre ez nem a tudomány szabadságát érintő kérdés, itt 
bizonyos kormányzati források felhasználásáról van szó.  

Ahogy a CEU is elköltözött, igazából úgy gondolom, hogy ez a saját döntése. Azt 
gondolom, hogy a bécsi kancellárhoz érdemes menni, vagy az ő álláspontjukat érdemes 
kikérni. Ma Magyarországon a CEU, amennyiben akarja - oktatási szabadság van -, tudja 
folytatni a működését. Ha ezt nem kívánja folytatni, ezt tiszteletben tartjuk, de ezzel 
kapcsolatban magyar kormányzati lépést vagy teendőt nem látok. 

A német autóipari cégeknek való kitettség. A külügyminiszter úr kijelentését, 
főleg úgy, hogy nem volt számomra egyértelmű, hogy ez mikor és hol hangzott el - ez 
szerintem nem került idézésre -, nehezen tudom kommentálni, mindenesetre, ahogy 
jeleztem, azzal, ha ő arról nyilatkozott, hogy nem kívánjuk a klímavédelmi stratégia 
szerint növelni a jelenlegi ambíciószintünket a versenyképesség rovására, az teljes 
mértékben megfelel a kormányzati álláspontnak és számos uniós tagállam 
véleményének. Tehát mint említettem, 2030-ig teljesülnek a célok, új ambíciók, növelés, 
új célok kitűzése az, amiről a vita van, és ebben mi kiegyensúlyozott álláspontot 
szeretnénk képviselni a versenyképesség, növekedés, innováció és a klímavédelem 
szintén rendkívül fontos céljai között.  

Az Európai Parlamentben mit fognak csinálni a magyar EP-képviselők? Ha jól 
tudom, ők meghívott résztvevői ennek az ülésnek, érdemes őket megkérdezni.  

Áttérve Oláh képviselő úr kérdéseire: abban, hogy frakcióvezetőnek, aki eddig is 
volt - ha jól tudom, Manfred Weber az Európai Néppárt frakcióvezetője volt -, most 
újraválasztásra került, én ebben semmilyen összefüggést nem látok azzal a pozícióval és 
azzal a felelősségi körrel, amit egy európai bizottsági elnök jelent. Általában az uniós 
jogalkotás fő kezdeményezője az Európai Bizottság. Mi azt gondoljuk, hogy Weber úr 
ezzel minden jel szerint elérte azt a csúcsjelölti állást, ami most szerintünk ideális 
számára, más pozícióban pedig nem kívánjuk támogatni. 

A kiválasztási szempontokról beszéltem, hogy rengeteg szempont van, de ezek 
nagy része a szerződésekből következik, és nem egy olyan kérdés, amely az európai 
kampány; például a konvergencia, illetve nyilván a klímavédelem is nagyon fontos 
kérdések, de ezek zajlanak, tehát igazából szerintem a kiválasztási kérdések kapcsán 
választ adtam.  
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Sargentini-jelentés. Az Általános Ügyek Tanácsáról beszélünk, európai uniós 
miniszteri, illetve államtitkári szint foglalkozik a 7. cikk szerinti eljárásokkal mind 
Lengyelország, mind Magyarország vonatkozásában. A magyar kormány beadott egy 131 
oldalas dokumentumot, erre különösebben érdemi válaszokat és reakciókat nem 
kaptunk, bizonyítva, hogy abszolút egy politikai eljárásról van szó. Amennyiben ez 
megjelenik egy napirendi pont formájában az Általános Ügyek Tanácsa valamelyik 
következő ülésén - megjegyzem, ez júniusban nem várható, mert egyszerűen nincsenek 
többségben azok az uniós tagállamok, amelyek ezt most szeretnék napirendre venni, de 
amennyiben később mégis megjelenik -, abban a magyar kormány konstruktívan részt 
fog venni, minden kérdésre válaszolni fog, és bízunk benne, hogy sikerül egy jogi-
szakmai vitában kielégítő megoldásra jutni, és bemutatni az érveinket, és talán ez egy 
racionális dialógusba is eljuthat. De pillanatnyilag ott tartunk, hogy nincs olyan uniós 
ülés jelenleg betervezve, amelynek a napirendjén ezt a témát látjuk, de mi nem 
zárkózunk el. 

A költségvetési tárgyalások kapcsán Magyarország legkevésbé sem maradt 
egyedül. Itt a költségvetési tárgyalások egész dinamikáját érdemes látni és érteni, hogy 
ez egy egyhangú döntés lesz a végén, és itt soha nem egy vagy két, itt mindig nagy 
csoportok vannak, és Magyarország hagyományosan a kohézió barátai csoportba 
tartozik, most is itt vagyunk több mint tíz országgal, akik a konvergencia és a kohéziós 
politika megőrzéséért küzdenek. Megjegyzem, a közös agrárpolitikában is egyetértünk, 
ahol olyan „jelentéktelen” szövetségeseink vannak, mint Franciaország. Emellett a 
Horizon Europe költségvetési forrásainak földrajzi kiegyensúlyozásában is számos 
szövetséges van, hiszen a kutatási források alig 5 százaléka esett erre a régióra az előző 
időszakban. Tehát hogy ne lennének szövetségeseink…; a legkülönbözőbb országokkal 
működünk együtt a legkülönbözőbb kérdésekben.  

Én inkább azt mondanám, hogy valóban - talán annyiban mindenképp igazat 
adok a képviselő úrnak - van egy nagyon komoly törésvonal és megosztottság az egész 
Európai Unióban, egy kicsit a keletiek-nyugatiak, egy kicsit az északiak-déliek között a 
költségvetési fegyelem tekintetében, az északiak nem akarják emelni a költségvetés 
méretét, Spanyolországból, Portugáliából hozzák ezeket a szociális dimenzióval 
kapcsolatos szempontokat, mi, kelet-közép-európaiak inkább a versenyképesség-
növekedésben vagyunk érdekeltek, de ezek mind nagy meghatározó csoportok, amelyek 
szoros szövetségben, de együttműködésben is állnak egymással. Ez egy elég komoly 
gyakorlat, szerintem még legalább egy évig el fognak tartani a költségvetési tárgyalások, 
tehát ez egy teljes illúzió - az én személyes véleményemet mondom -, hogy idén ősszel - 
bár a tavaly decemberi Európai Tanács előirányozta, ezt tiszteljük - megállapodás 
legyen. Magyarország se nem sietteti, se nem hátráltatja ezt, mi egy jó költségvetést 
szeretnénk, mi egy minőségi költségvetést szeretnénk, ez lehet ősszel is, lehet jövőre is, 
a realitás inkább a jövő év. 

Gurmai képviselő asszony kérdése irányult arra, hogy 7,5 százalékkal nőtt a 
szélsőségesek száma, hogyan tovább. Akár azt is megkérdezhetném, hogy bal- vagy 
jobboldalon értette a szélsőségesek számának növekedését, bár feltételezem, hogy a 
jobboldalra gondolt képviselő asszony. (Dr. Gurmai Zita: Mind a kétfajta szélsőség 
érdekes…) Mind a kettőre értette. Ki a szélsőséges? Ezt nagyon nehéz megválaszolni. Én 
azt gondolom, hogy akik elsősorban növelni tudták, azok a jobboldalon olyan pártok 
voltak, amelyek a migrációt napirendre tűzik. 

Hogy ki számít szélsőségesnek? Egyesek szerint a Fidesz is az. Szerintem itt a 
teremben is ülnek olyan képviselők, akik a Fideszt is a szélsőségesek közé számolják, 
ami egy abszurditás. De ők például benne vannak a 7,5-ben? Salvini benne van a 7,5-
ben? Véleményem szerint Salvini nem szélsőséges és nem euroszkeptikus. A brüsszeli 
javaslatokkal szembeni alternatívák megfogalmazása nem jelent automatikusan EU-
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ellenességet. Az EU-szkepticizmus azt jelenti, hogy valaki ki akar lépni az Európai 
Unióból. Én ilyet nagyon keveset látok az Európai Parlamentben, és szerintem ezeknek 
az erőknek az aránya nem nőtt. Az olyan erők aránya, akik viszont nem a jelenlegi 
mainstream brüsszeli elképzelései szerint képzelik el Európa jövőjét, lehet, hogy nőtt, 
de akkor ez adott esetben - nem akarom most pártokra lebontani, nem mindenkire 
érvényes, amit mondok, de ez adott esetben - üdvözlendő is lehet. Tehát szerintem meg 
kell látni azt, hogy a Néppárttól jobbra milyen átalakulások lesznek, vagy ott vannak a 
britek, ők mit akarnak, hova mennek.  

Nigel Farage-nek van ez a brexit-pártja, ők most valahová be fognak ülni. Az olasz 
belügyminiszter létrehozza a szövetségét, de minden bizonnyal nem az lesz a Néppárttól 
jobbra az egyetlen párt és az egyetlen szövetség. Nagyon komoly kérdés szerintem az 
ECR jövője a britek miatt, és hogy a megerősödött lengyel kormánypárt mit fog csinálni. 
Én csak tisztelni tudom azt a munkát, ami zajlik ezzel kapcsolatban nyilván a háttérben, 
és nagyon kíváncsian várom az EP július 2-ai alakuló ülését, és szerintem akkor ezt 
tisztán fogjuk látni. 

Tessely Zoltán képviselő úr kérdésére - ha jól értettem, a Tanács alatt az Európai 
Tanács szerepét értette képviselő úr -: mi nagyon szeretnénk megerősíteni ezt a szerepet, 
vagy úgymond a lisszaboni szerződéssel összhangban látva kezelni ezt a szerepet. Ez az 
egyik kulcseleme az intézményközi egyensúly helyreállításával kapcsolatos magyar 
álláspontnak. Az nem fordulhat elő még egyszer, ami 2015-ben, amikor az Európai 
Tanács áprilisban és júniusban is kimondta, hogy a migrációs kvótarendszer csak 
önkéntes lehet, ehhez képest a Bizottság, néhány hónap nem telt el, és terjesztette elő a 
kötelező kvótával kapcsolatos javaslatait, majd a Tanácsban minősített többséggel - 
utalva a következő pontra - át is vittek egy ilyet szeptember 22-én. Tehát ezek 
politikailag megosztják Európát, ez ellentétes a konszenzuskereséssel.  

Nem azért kell visszatérni az Európai Tanács szerepéhez, mert itt valami 
ideológiát képvisel, hanem pont praktikusan az EU egységét és erős Európát szeretnénk 
létrehozni, ehhez pedig az állam- és kormányfőknek, akik demokratikusan 
megválasztott vezetők, és valós kormányzati felelősséggel felelnek a 
választópolgáraikért, azok jólétéért és biztonságáért, a döntéseit be kell tartani. Azon 
belül persze kell a mozgástér és a rugalmasság, és kell itt-ott a minősített többségi 
döntéshozatal, de ismételten: nem szabad fejjel rohanni a falnak. 

Nyugat-Balkán, bővítés. Az Általános Ügyek Tanácsán most lesz, mindig nyáron 
jön be a bővítés önálló pontként. Most ezt nagyon komolyan vesszük, és készül rá a 
kormány. Mi abban bízunk, sőt elvárjuk azt, hogy a Tanács támogassa a Bizottságnak 
azt a kezdeményezését, hogy Albániával és Észak-Macedóniával meg kell kezdeni a 
csatlakozási tárgyalásokat. Emellett azt szeretném hozzátenni, hogy nemcsak az a 
fontos, hogy ezek a tárgyalások haladjanak, hanem hogy menet közben a nyugat-balkáni 
országoknak ne szabjon az Európai Unió korábban soha nem látott, új politikai meg jogi 
feltételeket.  

Én sokszor találkozom az ő főtárgyalóikkal, meg a kollégáim is, és ez az egyik 
legfontosabb probléma, mert egyrészt kiszámíthatatlanná teszi számukra a folyamatot, 
másrészt pedig az Európai Unió kommunikációja ellentmondásos. Az világos, hogy a 
tagállamok közül nem mindenki támogatja a bővítést, világos, hogy van egy úgynevezett 
bővítési fáradtság, ismertek ezek a toposzok, de ezzel együtt, aki elér valamilyen 
eredményt - ez a criteria-based approach -, aki teljesíti a követelményeket, annak 
biztosítani kell az előrejutást, és ha erre nem képes az európai uniós intézményrendszer, 
azt gondolom, az nagyon nagy probléma Európa egészének versenyképessége és jövője 
szempontjából. Ha jól tudom, a miniszterelnök fogalmazott úgy, hogy Európa kulturális 
és földrajzi határait, mármint az Európai Unió határait le kell tolni Görögországig, és a 
közte lévő hat országot minél előbb behozni. Mi ezen dolgozunk minden erőnkkel. Nem 
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teljes az egyetértés, és egyébként a Bizottságnak is ebből a szempontból a legutóbbi 
lépései üdvözlendőek. 

Elnök úr, intézményközi egyensúly, V4-ek, nemzeti parlamentek. Ez annyira a 
V4-ek gondolkodásának előterében van, hogy a legutóbbi három közös miniszterelnöki 
nyilatkozat egyik legfontosabb pontja volt az intézményközi egyensúly. A magyar 
kormány már a stratégiai menetrend előkészítésének a legeslegelején jelezte, hogy sok 
tagállammal ellentétben mi egyrészről is szeretnénk látni, hogy szó legyen erről a 
kérdésről az Európai Unió következő 5 éves stratégiájában, tehát ez volt az egyik első. 
Úgy néz ki, hogy Tusk elnök úr ebben megértő volt, és hogy az Agendában meg fog 
jelenni az uniós intézményi együttműködés kérdése.  

A nemzeti parlamentek szerepében pedig tovább kell küzdeni azért, hogy ne a 
jogalkotási monopólium kikezdésének, hanem hozzáadott értéknek és az európai 
demokratikus legitimitás megerősítésének tartsa ezt Brüsszel. Én azt tudom mondani a 
magyar kormány nevében, hogy amint most ezek a folyamatok és bizonytalanságok 
lezárultak, mi újult erővel vesszük elő ezt a kérdést, és fogjuk promotálni, ha kell, szoros 
együttműködésben a tisztelt bizottsággal. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Látom a monitoron, hogy Szél 

Bernadett képviselő asszony jelentkezett.  

További kérdések, vélemények 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Igen. Két rövid kérdésem lenne meg egy 
korrekció. Egyrészt azt mondta helyettes államtitkár úr, hogy ha akarja, akkor folytassa 
a CEU Magyarországon a működését. Én azt kérdezem öntől, hogy hogyan. (Dr. Oláh 
Lajos távozik a bizottság üléséről.) 

A második kérdésem arra vonatkozik, hogy ha ön szerint nem ez a megfelelő 
fórum arra, hogy a Fidesznek és a Néppártnak, tehát ezáltal a magyarországi 
kormánypártoknak és az ő pártcsaládjuknak a viszonyáról beszéljünk, akkor melyik az 
a fórum a magyar parlamentben, ahol erről lehet beszélni?  

A harmadik pedig. A zöldekkel kapcsolatban ön említette a franciákat meg a 
németeket. Igen, Németországban gyakorlatilag 20,7 százalékos eredményük lett, úgy, 
hogy toronymagasan nyertek a 30 évesnél fiatalabb választópolgárok körében. A finn 
zöldeknél másodikak lettek 16 százalékkal, a francia zöldek a harmadikok lettek, a 
portugál zöldek előretörtek, Nagy-Britanniában megkétszerezték az eredményüket, 
Írországban megháromszorozták, a svédek, Belgium szintén erőre kapott. Tehát 
innentől elkezdve az a leegyszerűsítő megfogalmazás, amit ön alkalmazott azzal 
kapcsolatban, hogy itt csak a német meg a francia zöldek némi erősödéséről van szó, azt 
gondolom, hogy nem állja meg a helyét.  

Másrészt pedig célszerű megnézni azt az üzenetcsomagot, amivel gyakorlatilag a 
zöldek végigkampányolták az elmúlt hónapokat és végigdolgozták az elmúlt éveket. 
Egyrészt egy európárti csapatról van szó, humánus menekültpolitikáról beszéltek, és 
harmadrészt, de egyáltalán nem utolsósorban, fenntartható és a társadalmi 
igazságosságot figyelembe vevő gazdaságpolitikáról. Tehát a klímavédelem és a szociális 
Európa víziója együttesen van jelen a zöldek politikájában, és azt gondolom, hogy ez az 
üzenetcsomag volt az, ami képes volt motiválni az európai polgárokat olyan mértékben, 
hogy gyakorlatilag Németországból már a tradicionális pártok a zöldeket jelenítik meg 
a legnagyobb ellenfelükként, és azért én örülnék neki, ha inkább szövetségesként 
gondolnának rájuk, mert azt gondolom, hogy ez az az irányzat, ami leginkább képes arra, 
hogy a földet megóvja és a rajta lévő életet megóvja.  

Én borzasztóan szomorúan veszem tudomásul, hogy ezek szerint önök tényleg 
nem értik azt, vagy nem akarják érteni, hogy a versenyképességgel nem fogunk tudni 
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mit csinálni, amennyiben a bolygó tönkremegy. Tehát egyértelmű prioritás az, és ezzel 
nem tudok mit kezdeni, hogy fel kell fogniuk, és legyenek kedvesek akkor ezzel 
kapcsolatban valami kormányzati képzésen vegyenek részt, vagy nem tudom, mit 
mondjak már erre, hogy gyakorlatilag zöldnek lenni és a zöldgazdaságot fejleszteni nem 
versenyhátrány, hanem versenyelőnyként tud jelentkezni, nemcsak most, a következő 
években, de a következő évtizedekben is.  

És nemcsak azért, mert életben maradunk, hanem azért, mert gyakorlatilag a 
bankszektortól elkezdve minden a zöldberuházások irányába fogja az előnyöket 
továbbítani a következő időszakban. Ezt jelenti a zöldforradalom. Ez eljött.  

Szerintem önnek, azt gondolom, ezt hiába magyarázom. Lehetséges, hogy egy 
nagyon radikális fordulatot kell ahhoz végrehajtani Magyarországon is, hogy ezek az 
elképzelések végre termékeny talajra tudjanak hullni, csak szeretném kijavítani az ön 
túlzottan leegyszerűsítő megjegyzéseit itt, ugyanis én tényleg őszintén meg vagyok 
döbbenve azon, hogy 2019-ben ilyen felhatalmazással, amivel itt önök többen 
büszkélkedtek, még mindig nem jutottak el odáig, hogy kellőképpen értelmezni tudják 
a XXI. századi gazdaságnak az alapvető követelményét, mely szerint a versenyképesség 
gyakorlatilag a klímacélok teljesítésének egyfajta következménye.  

Egész Európa gyakorlatilag ettől hangos, ezt látjuk az összes létező gazdasági 
szegmensben. Ugyanis akkor, ha ennyi ember a zöld irányvonalra szavaz, az nemcsak 
azt jelenti, hogy ezek a pártok megerősödnek, hanem minden egyes olyan gazdasági 
entitás, amely ebbe a vonalba vág, meg fog erősödni, és mindegyik, amelyik nem, az 
gyöngülni fog. És én most olvastam nemrég, hogy önök gyakorlatilag képzéseket 
indítanak a magyar egyetemeken, hogy a Paksi Atomerőműbe tudjanak majd 
munkaerőt vinni, ugyanis ha jól látom, jól érzékelem, akkor ott is munkaerőhiány van. 
Szóval ez az, amit önök nem értenek, tehát ez már nem a hatvanas évek. Egyfajta 
nosztalgiával tekinthetnek vissza azokra az évekre, sokféle szempontból is, ahogy így 
elnézem Magyarországot, sőt, még az ötvenes évekre is, de a lényeg az, hogy a világ 
elment önök mellett. És én erre voltam kíváncsi, és ezért akartam önt meghallgatni, 
hogy a kormányzati propagandán túl van-e valami, ami létezik az önök szellemi 
horizontján azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene Európának menni.  

És én sajnálattal látom, hogy nincs, tehát ez ennyit jelent, önök egy végtelenül 
leegyszerűsítő világképpel rendelkeznek, amely Magyarországon egy olyan 
berendezkedést hívott életre, amely egyre több állampolgárnak kellemetlen, 
kényelmetlen és elfogadhatatlan, és ez a tendencia a jövőben erősödni fog, és Európában 
pedig gyakorlatilag önök tényleg magányosak most már, mindenféle értelemben, és ez 
fokozódni fog a következő időszakban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót az államtitkár úrnak, tessék 

parancsolni! 

Dr. Schmitt Pál Péter válasza 

DR. SCHMITT PÁL PÉTER, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára: 
Köszönöm szépen. Szerintem a kulcsszó - hadd kezdjem a klímával - a radikális volt, 
tehát a kormány a józan és kiegyensúlyozott megközelítés, és nem a radikális 
megoldások híve, mert a gazdasági növekedést meg kell őrizni, ez a legfontosabb cél, a 
munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés, nekünk is meg a következő 
generációknak, miközben a klímavédelmet erősíteni kell.  

Amiről a vita folyik, még egyszer mondom, nem a klímavédelem és persze a 
bolygó jövője, de az, hogy valamilyen radikális veszély előtt állunk, ahogy az amerikai 
demokraták egészen elképesztő víziói ismertek arról, hogy tíz-húsz éven belül már 
micsoda szörnyű állapotban lesz a föld, ha nem kezdjük el a teljes gazdaságot átalakítani. 
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Ezzel szemben egy józan és kiegyensúlyozott megközelítés kell, amely védi a klímát, de 
a magyar emberek jólétére is tekintettel van, és ez a kormány álláspontja. Ez pont hogy 
nem leegyszerűsítő szerintem. Éppen az a leegyszerűsítő, ami radikális irányba, új, 
teljesíthetetlen ambíciók irányába, a gazdasági érdekek, a versenyképességi érdekek, az 
innovációs érdekek feladása irányába mozdítaná el ezt az egész gondolatot.  

Tehát a klímavédelem és a versenyképesség között egyensúly kell, mind a kettő 
egyaránt nagyon fontos, mind a kettőn dolgozik, és Magyarország minden uniós 
vállalását és kötelezettségét - ezek 2030-ig vannak meg most jelenleg - gyönyörűen 
teljesíti ebben a kérdésben. Tehát itt szerintem maradjunk a tényeknek a szintjén.  

Egyébként pedig a zöldek közül kizárólag nyugat-európai országokat meg észak-
európaiakat, egyetlen egy kelet-közép-európai országot, ha jól tudom, nem mondott, 
ahol előretörtek volna. Én Németországot és Franciaországot mint a legnagyobb 
sikereiket érintettem, nyilván vannak máshol is, ahol jól szerepeltek, de ez az egész csak 
észak- és nyugat-európai volt. Tehát itt, a régióban mindenképp egy kiegyensúlyozott 
megközelítést várnak el a választópolgárok a kormányoktól, nem pedig egy ész nélküli 
előrerohanást.  

A Fidesz-Néppárt viszonyára. Igaza van képviselő asszonynak, hogy ez a fórum, 
én ezt úgy értettem, hogy mint a kormány képviselője, korlátozom magam egy kissé, 
hogy pártügyekbe avatkozzak. Teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar Országgyűlés mi 
másnak lenne a fóruma, minthogy ezeket a kérdéseket megvitassa, én ezt nem is... Ha 
bárhogy úgy fogalmaztam, hogy ezt esetleg én nem így látnám vagy elvonnám, akkor az 
részemről egy félreérthető megfogalmazás volt.  

A CEU működésével kapcsolatban nem tudok állást foglalni, nem foglalkozunk a 
kérdéssel pillanatnyilag. Mind a Miniszterelnökség, mind a Külügyminisztérium erről 
anno folytatott tárgyalásokat, folytak egyeztetések. (Dr. Szél Bernadett: Akkor mi 
alapján mondja, amit mondott?) Nem tudom, hogy ezek pillanatnyilag hol tartanak, 
mert a CEU bejelentette, hogy elköltözik, és Bécsben folytatja a munkáját. Egyes 
képzéseket ott tart, más képzéseket pedig nem. Mi többet adhatnék én ehhez, ön szerint 
hozzá? (Dr. Szél Bernadett: Mi alapján?) 

Az, hogy ez egy szabad döntés, az ő szabadságuk. Magyarországon maradhatnak 
is, ha akarnak, meg mehetnek is, ha akarnak. A Sargentini-jelentés szeptemberi 
vitájában elhangzott az Európai Parlament teljes plénuma előtt, csak ők ezt nem akarták 
meghallani, hogy aki akkor felment az egyetem honlapjára, az azt a mondatot találta, 
hogy a CEU működése biztosítva van Magyarországon. Mi nem tudunk ezzel többet 
tenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönöm a válaszokat.  

Tájékoztató az európai uniós döntéshozatali eljárás jövőjével 
kapcsolatos kezdeményezésekről   
a) Erősebb globális szereplő: az EU közös kül- és 
biztonságpolitikájában alkalmazott döntéshozatal hatékonyabbá 
tétele, COM (2018) 647  
b) Úton a hatékonyabb és demokratikusabb uniós adópolitikai 
döntéshozatal felé, COM (2019) 8   
c) Hatékonyabb jogalkotás a szociálpolitika területén: a minősített 
többségi szavazásra való átállás területeinek meghatározása, COM 
(2019) 186   

Tisztelt Bizottság! Rátérünk az utolsó napirendi pontunkra: tájékoztató az 
európai uniós döntéshozatali eljárás jövőjével kapcsolatos kezdeményezésről, a) 
erősebb globális szereplő: az EU közös kül- és biztonságpolitikájában alkalmazott 
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döntéshozatal hatékonyabbá tétele, b) úton a hatékonyabb és demokratikusabb uniós 
adópolitikai döntéshozatal felé, c) hatékonyabb jogalkotás a szociálpolitika területén: a 
minősített többségi szavazásra való átállás területeinek meghatározása. Ennek a 
napirendi pontnak az előterjesztője szintén Schmitt Pál Péter, a Miniszterelnökség 
helyettes államtitkára.  

Tisztelt Bizottság! A mai utolsó napirendi pontunk az Európai Bizottság által 
tavaly ősztől kezdődően közzétett közleményekkel foglalkozik, amelyek a Tanácsban az 
egyhangúságból a minősített többségi döntéshozatalra való áttérést vizsgálják a kül- és 
biztonságpolitika, aztán az adópolitika, valamint a szociálpolitika területén. Mondanom 
sem kell, az Európai Unió térnyerési kísérletének újabb állomásához érkeztünk.  

Kérem helyettes államtitkár urat, hogy röviden mutassa be a közleményeket, 
majd pedig ismertesse a kormány álláspontját. Tessék parancsolni! 

Dr. Schmitt Pál Péter tájékoztatója 

DR. SCHMITT PÁL PÉTER helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt 
Elnök Úr! Köszönöm. Tényleg csak a szakszerű tájékoztatás jegyében, valóban ez a 
három terület van a politikai viták középpontjában legalább egy olyan másfél-két éve: a 
kül- és biztonságpolitika, a szociálpolitika, az adópolitika. Az utóbbi kettő esetében 
nemzeti hatáskörébe tartozó kérdésről beszélünk, illetve érthető okból az uniós 
hatáskörbe tartozó ügyekben így eddig egyhangú és jelenleg is egyhangú döntéshozatal 
következik a szerződésekből. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy A vagy B, 
eldöntendő kérdés. A jelenlegi uniós jog szerint az egyhangú döntéshozatal érvényes, 
tehát a kérdés az, hogy elindul-e az Európai Unió egy olyan irányba, hogy kiveszi a 
vétójogot a tagállamok kezéből, és ezzel jelentős mértékben szűkíti a nemzeti 
érdekérvényesítés lehetőségét a minősített többségi szavazásra való áttéréssel.  

Amennyiben abból indulunk ki - márpedig abból indulunk ki -, hogy a magyar 
külpolitika és a magyar Európa-politika is a nemzeti érdeket tekinti elsődlegesnek, 
mindazt, ami a nemzeti érdekkel ellentétes, nem tudjuk támogatni. Tehát ezt 
előrebocsátom, hogy mindenhol az a konklúzió, hogy Magyarország ezeket a 
törekvéseket, eljárási, brüsszeli hatáskörbővítő törekvéseket praktikus, elvi, politikai és 
tényleges gazdasági-szakmai okokból is vállalhatatlannak tartja és ellenzi. 

A kül- és biztonságpolitika talán a legvitatottabb, és talán az az, amelyik 
leginkább az előtérbe került, különösen a globális migrációs kompakt ürügyén, ahol 
Magyarország elsőként jelezte az Unión belül legalábbis, hogy nem kívánja támogatni, 
majd végül összesen 9 európai uniós tagállam volt az, amely nem csatlakozott különböző 
jogi megoldásokkal az egyezményhez. Csak belegondolva: amennyiben elvennék az 
egyhangú döntéshozatalt, és áttérnének a többségi döntéshozatalra, nyilván ki kell 
számolni, de nagyon könnyen előfordulhatott volna, hogy az Európai Unió nevében 
elfogadottnak minősült volna a kompakt, és Magyarországnak nem lett volna joga 
ahhoz, hogy ehhez ne csatlakozzunk. Tehát ilyen szintű alapjogokat akarnak elvenni a 
tagállamoktól, és egyébként ez volt talán az a pont, ami elindította a lavinát, és most 
azért tartunk itt, hogy a Bizottság hozott egy ilyen közleményt, mert nem tudták elviselni 
ezt a történést. 

Itt azt látjuk, hogy különösen a külpolitika területén érvényesül a legjobban az, 
hogy eltérő földrajzi adottságai vannak a különböző tagállamoknak. Tehát, ha ránézünk 
a térképre, máshol vannak az országok, mások az érdekeik, érthető, hogy eltérően 
viszonyulunk a Nyugat-Balkánhoz, de eltérően viszonyulunk Izraelhez is például attól 
függően, hogy a nyugati országokban a migráció miatt egyre növekvő muszlim lakosság 
van, számunkra meg kiemelt az Izraellel folytatott stratégia, ahogy egyébként a V4-ek 
egésze számára. De beszélhetnénk Kínáról, Oroszországról, Törökországról is, ahol 
lehetnek a földrajzi elhelyezkedésből adódó, viszont nagyon fontos stratégiai érdekek, 
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ahol teljesen elképzelhetetlen az, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek ránk nézve 
kötelezőek, de nem értünk velük egyet. Tehát a vétójogunk megtartása a közös kül- és 
biztonságpolitika és a közös biztonság- és védelempolitika területén a nemzeti 
szuverenitás alapvető eszköze, és ezt nem szeretnénk feladni. 

Ha jól tudom, a meghívóban az adózás kérdése szerepelt mint a következő pont. 
Pillanatnyilag azt látjuk, hogy az egységes döntéshozatal az Európai Unióban egyelőre 
semmilyen hátrányt nem okozott Európa gazdasági növekedése és versenyképessége 
tekintetében. Ez, hogy egységes döntéshozatal az adópolitikában, pont oda vezetett el, 
hogy csak olyan, igazán kiérlelt és mindenki egyetértését élvező javaslatok születtek, 
amelyek utána nem osztották meg Európát, nem okoztak károkat egyik tagállamnak 
sem. Nem véletlen, hogy a közvetlen adók meg az adópolitika nagy része nemzeti 
hatáskörben is van. Tehát nem igazolható, hogy az Európai Unió gazdasága vagy 
versenyképessége számára bármilyen hozzáadott értékkel járna a minősített többségi 
szavazásra való áttérés.  

Itt természetesen előjön - ahogy említettem -, hogy Nyugat-Európában egy újfajta 
gazdasági protekcionizmus ütötte fel a fejét, a szociális dömping mellett időnként 
elhangzik egy olyan fogalom is, hogy adódömping például ismert nyugati tagállamok 
részéről, és ők úgy próbálják csökkenteni a magyar gazdaság vagy más országok 
gazdaságának az adórendszeréből eredő versenyelőnyét, hogy egy ilyen uniós 
szabályozást majd jól ráhúznak, és akkor előírnak egy kötelező közös társasági alapot, 
például. Ez egy egyértelmű beavatkozás és beleszólás például abba a négypilléres 
magyar gazdasági modellbe, amely - bár nem érek el sikereket ma a kiegyensúlyozottság 
és az egyensúly hangsúlyozásával, úgy érzem, de - a négy pillér egyensúlyára épül, a 
munkahelyteremtésre, a versenyképességre, a családpolitikára és az identitásra, és ez 
ide üt be egy nagyon komoly szöget. Egyébként meg az adószuverenitás a szerződésekből 
ered, és a gazdasági élet egészséges jellemzője. Itt a Pénzügyminisztérium és Varga 
Mihály miniszter úr az ügy fő felelőse, ő is többször elmondta, hogy az adószuverenitás 
egy fontos része a magyar mozgástérnek, amely abszolút az uniós szerződésekből ered. 

Közlemény jelent meg a foglalkoztatás és szociálpolitika területén is. Itt egy picit 
vissza kell menni. Két évvel ezelőtt elfogadásra került egy nem kötelező erejű, 
úgynevezett intézményközi proklamáció uniós szinten, amely 20 pontot tartalmazott, 
elveket, amelyeket figyelembe lehet venni a jövőben, de ez nem volt kötelező erejű. S 
most azt látjuk - amit akkor is pontosan lehetett látni -, hogy majd különböző 
dokumentumokba elkezd ez beszivárogni lopakodó módon, és onnantól kezdve 
hivatkozási alappá válik. S valóban azt látjuk, hogy a foglalkoztatási és a szociális politika 
területén is a minősített többségű döntéshozatalra való áttérés is ezt segíti elő. 

Itt egyébként a bizottság ezt egy áthidaló, passarelle klauzulával tenné lehetővé. 
Nemzeti hatáskör van, de a szerződések megváltoztatása nélkül egy ilyen klauzulát 
alkalmazna, hogy úgymond hatékonyabb jogalkotást vezessen be, egyértelműen 
szűkítve a tagállamok mozgásterét. 

Itt különböző értékelések rámutatnak, hogy az ilyesminek komoly politikai, 
szakmai, gazdasági következményei lehetnek. A családpolitikára épülő magyar 
gazdasági és szociális modellbe ez egy egyértelmű beavatkozási lehetőséget nyújtana 
Brüsszel számára, arról nem is beszélve, hogy mióta a szociális dimenzióval és 
dömpinggel kapcsolatos felhangok és politikai üzenetek megjelentek, azóta indult el 
Ausztriában a családi ellátások indexálása, azóta jött be a kiküldött munkavállalók 
kiszorítása a nyugati piacokról, majd most a fuvarozók kiszorítása a különböző 
adminisztratív terhekkel a nyugati piacokról. Tehát ennek az égisze alatt ilyen konkrét 
negatív gazdasági következményekkel már szembesülnek a magyar családok és 
Magyarország. Hová fokozódna mindez, ha az Európai Unió még inkább a szociális 
sztenderdek egységesítése irányába menne el anélkül, hogy előbb a gazdasági 
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fejlettségbeli különbségeket kiegyenlíti, ezzel egyenlő versenyfeltételeket adva 
mindenkinek? 

Tehát a szociálpolitika és a foglalkoztatáspolitika terén kulcsfontosságú a régiónk 
és a magyar érdekek szempontjából a nemzeti körülmények és különbségek figyelembe 
vétele. Egyelőre közleményekről van szó, ha jól tudom, közlemény esetében egyeztetési 
eljárásra még nincs lehetőség, de mi nem támogatjuk az ezekkel szembeni fellépést, 
illetve ezt az álláspontunkat képviseljük a különböző fórumokon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. 

(Jelzésre:) Szél Bernadett képviselő asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm. Egy értelmező kérdésem lenne, 
hogy amikor itt a c) pont kapcsán, tehát a szociálpolitika kapcsán ön azt mondta, hogy 
ez újabb beavatkozásokat tenne lehetővé a magyar családpolitikába az Európai Unió 
részéről, akkor konkrétan mire gondolt? Tehát mi az a vízió, ami önben felsejlik, hogy 
egy ilyen minősített döntéshozatal kapcsán a magyar családpolitika hogyan tudna 
változni?  

Másrészt azért szeretném azt a szempontot is a tisztelt kormány figyelmébe 
ajánlani, hogy amennyiben a bérek ilyen szinten szórtak maradnak Kelet- és Nyugat-
Európa között, úgy gyakorlatilag egy folyamatos migrációs nyomásként fogják ők 
megélni azt, hogy kelet-európai munkavállalók oda elmennek, innen viszont magyar 
állampolgárok tömegei fognak Nyugatra menni annak érdekében, hogy meg tudjanak 
élni, ezért én azt gondolom, hogy a kormánynak az az alapvető hibás feltételezése, ami 
a bérek leszorításán keresztül próbál Magyarországon versenyképességet garantálni, az 
fatálisan hibás mind gazdaságpolitikai, mind társadalompolitikai szempontból.  

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e más kérdés. (Nincs ilyen jelzés.) Tisztelt Államtitkár 

Úr! Hadd kérdezzem meg, hogy az Európai Bizottságnak az előbb említett 
kezdeményezései a Tanácsban milyen fogadtatásra találtak eddig? És említette 
államtitkár úr az áthidaló rendelkezéseket. A passarelle alkalmazása eddig mennyiben 
volt gyakorlat a lisszaboni szerződés elmúlt közel 10 éves történetében? Köszönöm 
szépen. Visszaadom a szót államtitkár úrnak. 

Schmitt Pál Péter válasza 

DR. SCHMITT PÁL PÉTER, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára: 
Köszönöm szépen. Képviselő asszony, ez az egész szociális dimenzió kérdése talán a 
klímavédelem mellett a migráció, a klímavédelem, a szociális védelem, ezek azok a nagy 
ügyek, amelyek bármikor egy hosszabb beszélgetést is megérnek.  

A dolog onnan indul, hogy egy alapvető félreértés van. Onnan indult a dolog, hogy 
’14-ben Juncker elnök úr meghirdette az „egyenlő munkáért egyenlő bér” gyönyörű szép 
hangzatos elvét. Most ezzel az a probléma, hogy ez egy nyugat-európai gazdasági érdek, 
ugyanis ha egy magyar vállalkozás, amely mondjuk Bordeaux-ban foglalkoztat egy 
munkavállalót, egyszer csak köteles háromszor akkora bért megadni ennek a Bordeaux-
ban foglalkoztatott munkavállalójának, hogy igazodjon valamilyen ottani minimális 
sztenderdhez, akkor nem az történik, hogy az emberek jobban élnek és mindenki 
boldog, hanem az történik, hogy sajnos, mivel fejlettségbeli különbségek vannak még 
Nyugat és Kelet között, ez a magyar cég nem tudja fenntartani ezt a telephelyét, meg kell 
szüntetni a Bordeaux-i telephelyét, azzal ő veszít, és kiszorult a munkavállaló. Tehát ez 
egy nyugat-európai protekcionista gondolkodás, amely arról szól valóban, hogy 
kiszorítsák a munkavállalókat, majd a fuvarozókat.  
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Ez vissza fog ütni természetesen, mert nem olyan biztos az, hogy néhány év múlva 
nem fognak hiányozni ezek a különféle kelet-közép-európai munkavállalók azokról a 
piacokról, de ez már egy más kérdés. A dolog logikája mind a kiküldött munkavállalók, 
mind a fuvarozók esetében egyértelműen ez. Mindenfajta olyan uniós beavatkozás, 
amely elveszi a hatáskört, és nyilván ez a szociális dimenzió a redisztribúcióra épül, tehát 
az egész világon a szociális újraosztások 50 százalékát költi az Európai Unió, sokkal 
többet, mint bárki más; ha további kötelezettségeket írnak elő a tagállamok számára, az 
nyilván a versenyképesség rovására megy, nyilván adóemeléshez vezethet. És nyilván 
ahhoz vezet, hogy a jelenlegi négypilléres modellt és annak egyik elemét - és itt jön be a 
családpolitika, a négyből az egyik elem - át kellene alakítani, és megbillenne az egyensúly 
ebben a modellben, nem lenne ugyanannyi pénz ugyanarra a történetre. Tehát ha 
különféle szociális sztenderdek vannak a munkaidő kapcsán, itt a legkülönbözőbb 
dolgokba gondol Brüsszel beleszólni. És itt most mi a minősített többségről beszélünk, 
nem a tartalomról, csak nyilván egy minősített többségi szavazásnál nincs vétójog, tehát 
sokkal könnyebb előremenni.  

Hogy is mondjam, a szociálpolitikát kivenni nemzeti hatáskörből, az nyilván oda 
vezet, hogy Brüsszel és az Európai Unió akarja megmondani ezeket például, hogy 
mennyi legyen a minimálbér a nap végén. És ezt úgy akarja megmondani, hogy közben 
csökkenti a kohéziós támogatásokat. Ilyet nem lehet csinálni, mert ezzel elveszítjük a 
versenyképességünket. Akkor lehet szociális dimenzióról beszélni majd az Európai 
Unióban közép-kelet-európai szempontból, hogyha a versenyképességünk 
felmentésének az eszköze a kohéziós támogatás és a közös agrárpolitika. Ezért küzd a 
magyar kormány azért, hogy az emberek jóléte és a versenyképesség évről évre ne 
csökkenjen. 

Úgyhogy ezzel kapcsolatban több sztenderd több kiadást jelent nyilván, ráadásul 
nincsen mozgásterünk olyan politikát folytatni, amit a kormány szeretne. Márpedig ez 
az a négypilléres modell minden elemzés szerint, amely segített 2010 után kijönni az 
országnak a válságból. És ha az Európai Unió különböző országspecifikus gazdasági 
ajánlásait tartottuk volna be, akkor a magyar GDP mérhető százalékpontokkal lenne 
most alacsonyabb. Erre különböző tanulmányok vannak.  

Elnök úr, még hivatalosan nem kerültek úgymond megvitatásra ezek a javaslatok, 
de a politikai vitákban már jó ideje jelen vannak, és most a stratégiai menetrend az a 
dokumentum, aminek zajlik a véleményezése. Itt még egy nagyon kezdeti szakaszban 
vagyunk, de látszik az, hogy több tagállam is tesz különböző javaslatokat, hogy az Unió 
például ebben a menetrendben is köteleződjön el a minősített többségre való áttérés 
mellett, olyan toposzok alatt, hogy hatékonyabb döntéshozatal és rugalmasság. Ezeket 
szépen becsomagolják, de lényegében arról van szó, hogy a jelenlegi szerződésekhez 
képest Brüsszel több hatáskört, a tagállamok kisebb hatáskört kapnak. 

Úgyhogy most egyelőre ahol ki szeretnénk védeni ezeket a törekvéseket, ez 
először az Unió ötéves stratégiája, majd utána, amennyiben ez elkezd, ha és amennyiben 
ez elkezd bejönni a jogalkotásba, akkor majd ott is fellépünk ellene, és akkor nyilván, 
adott esetben együtt, mi is szívesen állunk legalábbis a tisztelt bizottság rendelkezésére.  

A passarelle esetében igazából nem az a baj, hogy van, és a különbség az, hogy 
eddig ad hoc alapon, mondjuk egy-egy konkrét esetben alkalmazták. Most egy biankó 
csekk lenne a passarelle, hogy a szociálpolitika… Vagy van egy nagy ügycsoport, és ott 
mindenhol lehet ezt az áthidaló klauzulát alkalmazni és megkerülni a szerződést. Tehát 
ez egy ilyen generalizált biankó csekk lenne, míg eddig nagyon szűk egy-egy esetben 
került alkalmazásra, és mi ennek semmiképp se akarunk teret adni. Amennyiben egy-
egy konkrét, tényleg beazonosítható ügynél persze felmerül az Európai Unióban, hogy 
valamit el szeretnénk dönteni, és hatékonyak lenni, és tényleg igazolható, hogy jó az EU-
s gazdaságnak, a magyar kormány elvi alapon nem ellenzi a passarelle alkalmazását. Mi 
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biankó csekket nem akarunk adni például az Európai Bizottságnak arra, hogy így 
csökkentse a nemzeti hatásköröket egy jelentős ügycsoportban. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szél Bernadett képviselő asszony jelentkezett, tessék 

parancsolni! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm szépen. Próbáltam értelmezni, 

amit helyettes államtitkár úr felvázolt az előbb, de abból nekem az a sajátos kép 
bontakozott ki, hogy a magyar kormány gyakorlatilag hosszú távon is abban 
gondolkodik, hogy Európa északi és nyugati, illetve keleti része közötti 
bérkülönbségeket fenntartsa. Én ezt egy rendkívül problémás hozzáállásnak tartom, 
ugyanis ha ez így marad, akkor gyakorlatilag Magyarországról a kiáramlás és 
honfitársaink elvesztése nem fog megállni, és egy kiürülő perifériás országgá fogunk 
válni még jobban, mint amilyenek most vagyunk. 

Ha ez nem így van, akkor kérem, mondja el nekem, hogy mi az önök stratégiája 
azzal kapcsolatban, hogy ez megváltozzon, mert léteznek ezzel kapcsolatos felvetések. 
Ön egy nagyon erős ugrással arról beszélt, hogy a végén Brüsszel mondja meg, hogy 
mennyi lesz a minimálbér. Tehát ami most itt felmerült a közös gondolkodás szintjén 
mint alapjavaslat, az, hogy az egyes országokban, az adott országban lévő átlagbér egy 
meghatározott százalékában határozzák meg a minimálbért, ami azt gondolom, hogy 
nem egy ördögtől való dolog, már csak azért sem, én magam is beadtam egy ilyen 
törvényjavaslatot a magyar parlamentbe, mert valahogy el kell kezdenünk ezt a nagyon 
nyílt, jelenleg nagyon nyílt ollót bezárni. Magyarországnak ez stratégiai érdeke, hogy ne 
egy leszakadt ország legyünk ilyen szempontból. Úgyhogy nem értünk egyet a szociális 
pillérrel kapcsolatban, és nem kaptam választ arra, hogy konkrétan mit vizionál a 
magyar kormány, hogy mi fog történni akkor a magyar családpolitikában, hogyha 
megvalósul a szociálpolitika területén a minőségi többségi szavazásra való átállás. Én 
ezt továbbra se értem, hogy ott mi lenne az, amit el kellene szenvedünk. Amit viszont 
értettem, mintha úgy tűnne, hogy önök aggodalommal szemlélik azt, ha különböző 
szociális jogokat kapnak a magyar munkavállalók és különböző dolgozói jogok 
érvényesítéséhez kapnak hozzáférést, amit én viszont nem biztos, hogy értek, hogy ez 
miért probléma. Egy adott ország erejét alapvetően a jól megfizetett munkavállalók 
adják, akiknek vannak erős munkajogaik az én világomban.  

És még egy dolog, hogy van köztünk egy vita, de ezt nem most fogjuk 
megbeszélni, viszont elnök úr, én kérem, hogy fogjuk szaván helyettes államtitkár urat, 
és azt a bizonyos klímaügyi külön tanácskozást rendezze meg az Európai ügyek 
bizottsága, különböző meghívottak részvételével. Adott esetben javasolnám az EP-
képviselőket is meghívni pártállásra való tekintet nélkül, hiszen a klímavédelem nem 
ismer párthatárokat az én világomban.  

Magyarországon a gazdásági fejlődés jelentős részben azért tud megtörténni, 
mert Magyarország elég jelentős részben nettó haszonélvezője az európai uniós 
támogatásoknak. Magyarországnak egy elavult gazdasági struktúrája van. 
Magyarországnak lehetett volna az elmúlt években számos lehetősége arra, hogy ezen 
változtasson a kormány, nem tette meg, nem a belföldi tőkeképző képességet erősítette, 
hanem sokkal inkább a nemzetgazdaságilag is meglehetősen sérülékeny autóiparhoz 
kötötte Magyarország gazdasági sorsát, ami problémás sok szempontból.  

Nem akarok visszatérni erre a vitára, de én szeretném az önök tisztelt figyelmébe 
ajánlani, hogy ha éppen Brüsszelnek üzennek, akkor azért vegyék figyelembe, hogy az a 
fajta gazdasági növekedés, az a fajta versenyképesség, amelyről oly sokszor ezen az 
ülésen ön tanúbizonyságot tett, azért tudott megvalósulni, mert ez a Brüsszel létezik, és 
az európai uniós polgárok az adójukból finanszíroznak nagyon sok mindent 
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Magyarországon, amit nem biztos, hogy hosszú távon meg kívánnak tartani, sőt akár 
rövid távon sem. Ezért is javasolom figyelmükbe azt, hogy az Európai Ügyészség 
gondolatát ne söpörjék le, mert nagyon könnyen járhat úgy Magyarország, hogy a 
gazdasági növekedés nem azért fog csökkenni, mert valamilyenfajta kataklizma 
bekövetkezik, hanem csak azért, mert az európai uniós források eltűnnek, és nem lesz 
az a Belgrád-Budapest vasútvonal, ami ezt finanszírozni tudja, és Paks II. sem fogja 
tudni ezt finanszírozni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólót nem látok. Visszaadom a szót 

államtitkár úrnak.  
 
DR. SCHMITT PÁL PÉTER helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen. Nem vagyok politikus, de tényleg azt kell mondjam, hogy pontosítanom kell és 
a tények szintjére kell visszahoznom pár elhangzott állítást. Egyrészt Magyarországnak 
nemzeti érdeke az európai uniós tagság. Az Európai Unió egyenlő a magyar nemzeti 
érdekkel. Mi nem az Európai Uniót kritizáljuk, hanem Brüsszelt, és Brüsszel jelenlegi 
túlpolitizált működését kritizáljuk. Ezt nem szabad összekeverni. A magyar kormány 
egyáltalán nem EU-ellenes, a magyar kormány szeretné megjavítani, erősebbé, 
egységesebbé tenni az Európai Uniót, amely betartja a saját jogszabályait. 

A magyar gazdaságnak kétségtelenül jelent hozzáadott értéket az uniós 
támogatás, mindenesetre az egy megtévesztő gondolat, hogy a magyar gazdasági 
növekedést kifejezetten csak ez adná. A magyar GDP körülbelül 4 százaléka jön be az 
uniós támogatásokból, 4 százalék - egész konkrétan tavaly 114 milliárd euróból 4 
milliárd euró volt -, és 7 százalék megy ebből vissza a nettó befizetőknek különböző 
közvetlen és közvetett utakon, az itt lévő cégeik révén. Tehát a magyar gazdaság számára 
ez egy nagyon fontos dolog, és a konvergencián dolgozunk. De a magyar gazdaság 2013 
óta önállóan fenntartható pályán van, amelynek nem előfeltételei az uniós támogatások, 
de természetesen fontos hozzáadott értéket jelentenek.  

A magyar gazdaság 4-5 százalékosan növekedik, ami két-háromszorosa az uniós 
átlagnak. A bérkülönbségeket tehát nemhogy fenn akarja tartani a kormány - ez egy 
teljesen téves megállapítás, és sajnálom, hogy a korábbi napirendi pontnál nem 
reagáltam erre, csak nagyon sok minden között elhangzott -, szó sincs erről, ez 
organikusan folyamatosan megvalósul. S ha van olyan ország, ahol tényleg van egy lassú 
kiegyenlítődés - mindenhol olvasni, hogy különböző bérfejlesztések zajlanak a cégeknél, 
a közintézményeknél az országban. Én nem pontosan értem, honnan jön ez a kijelentés, 
azt leszámítva, hogy talán ez egy politikai narratíva. Tehát nemhogy konzerválni nem 
szeretnénk őket, hanem Magyarország azt szeretné, hogy a következő hétéves ciklusban 
már nettó befizetők legyünk, de legkésőbb 2030-ra. Ezt a célt fogalmazta meg a 
miniszterelnök úr a tavalyi választási eredmények után, ezért is dolgozunk, és 
pillanatnyilag ennek nőnek az esélyei. 

A családpolitika. Szerintem az egy alapállítás - nem jelentek még meg olyan 
konkrét uniós intézkedések, amelyekre most úgy tudnék reagálni, bár persze a kiküldött 
munkavállalók, az osztrák családi indexálás, a mobilitási csomag, amely a fuvarozók 
ellen hat, ezek mind olyan intézkedések, amelyek különböző jogi csűrésből… Európai 
Munkaügyi Hatóság. Miért van rá szükség? Nagyon jól működő nemzeti intézmények 
vannak, amelyek jól kooperálnak egymással. Ehhez képest létrehozunk és duplikálunk 
egy drága, az adófizetők pénzéből fenntartott új intézményt, amely nem fogja szolgálni; 
de ez most már létre fog jönni, elfogadjuk, de nem lett volna rá szükség. Ezek azok a 
dolgok, amelyek véleményünk szerint nem jó irányba mutatnak. Ha lesznek konkrét 
javaslatok, természetesen arról elmondjuk a véleményünket. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Köszönöm államtitkár úrnak a 
beszámolóját és a kérdésekre adott válaszát.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére 
valószínűleg 2019. június 25-én, kedden 8 órától kerül sor. A tervezett napirendi pont: 
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úr éves meghallgatása. Szeretném 
azt is jelezni, hogy azon a héten kivételesen június 26-án, szerdán délelőtt is lesz 
bizottsági ülésünk. Tehát kérem, jegyezzék meg képviselőtársaim.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a részvételt. Az ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


