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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 37 perc.) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm meghívott 
szakértőinket, a napirendi pont előadóját, és engedjék meg, hogy köszöntsem Hidvéghi 
Balázs és Gál Kinga európai parlamenti képviselőket. Köszönjük, hogy ismételten 
megtisztelték bizottsági ülésünket. 

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

Második teendőnk a napirendi pont megállapítása. Képviselőtársaim a törvényi 
előírásnak megfelelően időben megkapták a napirendi ponti javaslatomat, ami nem 
más, mint tájékoztató Charles Michel, az Európai Tanács elnökének 2020. július 10-i 
javaslatcsomagjáról, úgy mint a többéves pénzügyi keret, a Következő Nemzedék EU-
eszköz. A napirendi pont előadója Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium európai 
uniós ügyekért felelős államtitkára, akit ismételten köszöntök ezúton is. 

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

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendi pont megtárgyalását. 

Tájékoztató Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének 2020. 
július 10-i javaslatcsomagjáról   
(többéves pénzügyi keret, Következő Nemzedék EU-eszköz) 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor hozzákezdünk az első napirendi pont 
megtárgyalásához. Jelzem a bizottságnak, hogy írásban értesített bennünket Szél 
Bernadett független bizottsági tagunk, hogy távol marad a mai ülésről.  

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy köszöntsem Tiba képviselőtársunkat, aki 
elsőként vesz részt bizottsági ülésünkön. Jó munkát kívánok képviselőtársamnak az 
elkövetkezendő időszakra! Megtisztelő számunkra, hogy ezt a bizottságot választotta. 
(Dr. Tiba István: Köszönöm szépen.) 

A napirendi pontunk tehát: tájékoztató Charles Michelnek, az Európai Tanács 
elnökének 2020. július 10-i javaslatcsomagjáról. Tisztelt Bizottság! Charles Michel 
elnök úr a múlt hét péntekén jelentette be és ismertette a közel 64 oldalas 
javaslatcsomagját, amelynek egyik fontos eleme a Tanács szerepének megerősítése, 
ugyanakkor a több éves pénzügyi keret visszavágása, ha szabad ezt a szót használnom, 
egyáltalán nem kedvez a magyar kohéziós borítéknak, amit bizottságunk korábban már 
többször megtárgyalt.  

Ennek bemutatására és a mai vita megalapozására engedjenek meg egy rövid 
összehasonlítást. A Michel-javaslat a gazdasági, szociális és területi kohézióra összesen 
323 milliárd eurót szán - ez idáig rendben van -, de a kohéziós országok számára talán 
a legfontosabb, és így Magyarország számára is, hogy a kohéziós alap nagysága csak 
40,7 milliárd euró. Tehát kevesebb mint 41 milliárd euró hét évre, tizenegynéhány 
államnak. És az egy dolog, hogy ez milyen visszavágást jelent, de ha összehasonlítjuk 
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azzal, amit az Unió a saját intézményeire költ, nevezetesen hét év alatt 73 milliárd 
eurót, úgy hiszem, hogy ez a két szám önmagáért beszél.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Kérdezem, hogy a kormány és ön hogyan értékeli ezt a 
javaslatcsomagot? Milyenek a visegrádi partnerek előzetes értékelései? Nyilván 
képviselőtársaimban is rengeteg kérdés van. Én úgy hiszem, hogy a holnapi 
országgyűlési határozati javaslat vitája előtt nem árt tisztában lennünk a helyzettel, 
hogy mi várható Magyarország számára, a visegrádi négyek számára, és éppen ezért 
tartottam fontosnak, hogy meghallgassuk államtitkár urat elsősorban a számokról, 
másodsorban pedig ennek a politikai hátteréről, ami kirajzolódik, és kirajzolódott az 
elmúlt tárgyalások során. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Megadom a szót önnek. Kérem, hogy röviden, 10-15 
percben foglalja össze a lényeget. Utána megnyitom a vitát, és akinek kérdése, 
véleménye van, nyugodtan elmondhatja. Összegyűjtjük a kérdéseket, és utána 
visszaadom a szót államtitkár úrnak. Kérem képviselőtársaimat, 13 óra előtt 5 perccel 
szeretnénk befejezni a bizottsági ülésünket, hiszen 13 órakor Koncz Ferenc 
képviselőtársunkról emlékezünk meg a plenáris ülésen. Tessék parancsolni, 
államtitkár úr! 

Steiner Attila tájékoztatója 

STEINER ATTILA államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak 
az Európai Tanács elnöke által letett legutóbbi javaslatról, amelyet előző pénteken 
ismerhettünk meg. Tekintettel az idő rövidségére, természetesen a kollégák most is 
folyamatosan elemzik a javaslatot, viszont azt kell hogy mondjam, sajnos elég röviden 
össze tudom foglalni az első benyomásaimat a tárgyalási keretről. Magyar szempontból 
érdemi változás nem történt az előző javaslathoz képest. Körülbelül két hete, amikor 
itt voltam önöknél, és amikor hosszan beszéltünk a csomag részleteiről, azok az 
alapelvek és alapproblémák sajnos továbbra is létezők, és megvannak.  

A szerkezete a javaslatnak egyáltalán nem változott. Elnök úr itt átvette az 
Európai Bizottság korábbi javaslatát, úgyhogy az alaplogika az, hogy van a hétéves 
költségvetése az Európai Uniónak, illetve melléteszünk most a koronavírus-járvány 
hatásainak kezelésére egy ideiglenes, úgynevezett helyreállítási eszközt, amelynek a 
„Next Generation EU” nevet adták. Ennek a Next Generation EU-csomagnak a mérete 
sem változott, ez továbbra is - a legutolsó javaslat alapján - 750 milliárd euró. Ennek a 
megosztása sem változott, ahogy eddig is volt, ebből 500 milliárd euró az, ami vissza 
nem térítendő támogatások formájában lesz majd elérhető a tagállamok részére, és 250 
milliárd euró pedig hitel formájában.  

Ami viszont változott a javaslatban, az a törlesztés futamideje. Eredetileg egy 30 
éves törlesztésről volt szó, ez egy évvel meghosszabbodik, és a mostani javaslat alapján 
már a következő hétéves költségvetési ciklusnak a legutolsó évben, 2027-ben kezdődne 
el a törlesztése ennek a csomagnak.  

Az elosztási kulcsok sem változtak. Ezt már többször is kritizáltuk korábban, hogy 
sajnos azt látjuk, hogy az elosztás alapját a vissza nem térítendő támogatások esetében 
olyan allokációs kulcsok alapján határozták meg, amik nem a járvány alatti időszakot 
ölelik át, hanem a járvány előtti időszakot, a 2015-19 közötti értékeket veszi figyelembe 
a javaslat. Ahogy már korábban is említettük, így lehetséges az, hogy alapvetően a déli 
tagállamok azok, akik a legnagyobb forrásokban részesülnek ebből a 750 milliárd eurós 
csomagból.  

Ami újdonság az Európai Tanács elnöke részéről - nagyon sokan kritizálták ezt az 
elosztási kulcsot, amihez alapjaiban ő nem szeretett volna hozzányúlni, ezért azt az 
ötletet veti itt föl a javaslatában -, hogy meg kéne osztani, és a források 70 százalékát 
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ez alapján az elosztási kulcs alapján kéne szétosztani, a 30 százalékát viszont a 
tényleges válság okozta fejlettségi hatások alapján kéne szétosztani. Viszont jelenleg 
ezt nem tudjuk megmondani, hogy milyen hatással van a válság az európai gazdaságra, 
úgyhogy erre a kérdésre vissza szeretne térni 2022-ben, hogy 2022-ben az egyes 
tényadatokat visszamenőleg megnézzük, és ez alapján osztanánk szét a források 30 
százalékát. Ez az, ami alapvetően újdonság az Európai Tanács elnöke részéről. Illetve a 
kötelezettségvállalások megtételére vonatkozó időkeretet is szűkítenék, kicsit előrébb 
hoznák még inkább a források elköltését.  

Ennek a 750 milliárdos csomagnak van egy kis kohéziós része, ez az úgynevezett 
REACT EU csomag, amely egy 50 milliárd eurós csomag. Alapvetően a mostani 
tárgyalási keret nem tér ki külön az ottani elosztási kulcsokra, de nekünk az az 
információnk, hogy ott alapvetően meghagynák a korábban javasolt bizottsági elosztási 
kulcsot, ami azt jelenti, hogy a kohéziós borítékoknál megszokott részesedésünknél 
sokkal kisebb arányban fogunk tudni hozzájutni ezekhez a forrásokhoz. 

Rátérve magára a hétéves költségvetési lábra. Alapvetően kozmetikázás jellegű 
javaslatokat tett az asztalra az Európai Tanács elnöke. Kis mértékben, de csökkentené 
a főösszeg mértékét, ezzel próbálna gesztust tenni a takarékos tagállamok felé, hogy 
egyáltalán tárgyalóasztalhoz üljenek. Ez mind a négy tagállamnak egy előfeltétele volt, 
hogy kisebb összegeket szeretnének látni, és ez egy egyértelmű gesztus a fukar 
tagállamok felé. Úgyhogy az 1100 milliárd helyett egy 1074 milliárd eurós főösszegről 
beszélünk. Alapvetően az egy öröm az ürömben, hogy nem a kohézió és az agrárpolitika 
kárára történik ez a csökkenés, hanem azokból a programokból vesznek el, amelyekre 
amúgy pluszforrások lesznek elérhetők a Következő Generáció EU-csomagban. 
Úgyhogy itt azért valamennyire önmérsékletet tanúsítottak, viszont például amit elnök 
úr is említett, az adminisztratív költségek egyáltalán nem változtak, azokat ugyanolyan 
szinten hagyja az elnök is.  

Fontos változás még, hogy a klímapolitikai célt megemelték, az ambíciókat 
megemelték. Az eddigi javaslat az volt, hogy a következő hétéves költségvetés 25 
százalékát fordítsuk klímavédelmi célokra. Ez a magyar érdekekkel amúgy alapvetően 
összhangban van, és a magyar tervezéssel összhangban van, viszont most az egész 
csomagra, a hétéves költségvetésre és a helyreállítási alapra kiterjesztenék ezt a 
klímacélt, és felemelnék 30 százalékra. Úgyhogy ez is egy változás a csomagban. 

A korábbi problémáink a kutatás-fejlesztési alapokhoz való hozzáférés kapcsán 
alapvetően nem kerültek figyelembevételre. Itt egy problémánk volt, hogy alapvetően 
ebből a viszonylag nagy összegű alapból, a Horizont programból nagyon egyoldalúan 
csak nyugati tagállamok részesednek, mivel kiválóságalapon meg kell pályázni 
Brüsszelben a forrásokat. Erre volt különböző javaslatunk, hogy hogyan lehetne esetleg 
regionális vagy tagállami borítékokat bevezetni annak érdekében, hogy a mi régiónk is 
megfelelő forrásokhoz jusson ebből a programból, de ebben sem történt semmilyen 
változás.  

És talán a legfontosabb fejezet a kohézió fejezete, ahol a főösszeg, a kohéziós 
boríték főösszege nagyon minimálisan változott, viszont egy-két kisebb tagállam már 
kapott egy-egy ajándékot, itt Málta, Ciprus és Franciaország kap egy 100-100 millió 
eurós dedikált borítékot. Ez is mutatja már, hogy azért próbálja az Európai Tanács 
elnöke a kisebb, kevésbé problémás tagállamokat leszalámizni, és nekik már különböző 
kis ajándékokat elrejteni ebben a csomagban. 

Egyetlen előnye talán a csomagnak itt a kohéziós politika területén, hogy a 
rugalmassági szabályok kicsit kedvezőbb irányba mozdultak el, a társfinanszírozási 
arányok is egy kicsit elmozdultak, úgyhogy alapvetően ez kedvező irány, de ez a magyar 
problémát alapvetően nem oldja meg. A magyar kohéziós boríték az előző javaslathoz 
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képest megegyező módon, 24 százalékkal kisebb a javaslat szerint, mint ahogy a 
mostani ciklusban van. 

Az agrárpolitikai láb kapcsán az előző javaslatokhoz képest körülbelül 4 milliárd 
euróval emelne az elnök a KAP-borítékon, viszont ez még mindig jóval alacsonyabb, 
mint ami a mostani ciklusban volt, úgyhogy a korábban hangoztatott érveink itt is 
ugyanúgy érvényesek. És érdekes módon már az előző javaslatban is ebben a 
borítékban volt benne az igazságos átmenet alap, ami amúgy egy klímapolitikai alap 
lenne azoknak a régióknak a részére, ahol nagyon erős a szénbázis, és ez a lengyel 
allokáció szempontjából egy nagyon fontos elem. És ehhez még hozzátesznek amúgy 
az új 750 milliárdos csomagból is egy 30 milliárd eurós lábat, úgyhogy alapvetően azt 
látjuk, hogy például Lengyelország ezen az ágon elég sok pluszforráshoz fog hozzájutni. 

A többi láb érdemben nem módosult. Amire még szeretnék röviden kitérni, hogy 
létrejött egy új eszköz, egy 5 milliárd eurós alap, amiről túl sokat nem tudunk, de azt az 
elnevezést kapta, hogy brexitkiigazítási tartalék. Ha a brexitnek olyan nem várt hatása 
lesz tagállamokra, amikkel most nem tudunk kalkulálni, akkor itt lesz egy 5 milliárd 
eurós alap, amit meg lehet pályázni. Itt azért alapvetően az írekre, a hollandokra, a 
dánokra gondolt az Európai Bizottság. 

És nagyon röviden még a bevételi oldalra térnék ki. Az eddigiekkel teljesen 
összhangban az Európai Tanács elnöke javasolja, hogy megemeljük a 
sajátforrásplafont annak érdekében, hogy az Európai Unió egyáltalán fel tudja venni 
ezt a hitelt, és ki tudjon menni a pénzpiacokra. Javaslatot tesz továbbra is új típusú 
közvetlen bevételekre.  

És ami itt alapvetően most az Európai Tanács elnökének javaslatában szerepel, 
mint fő javaslat, ez a műanyaghulladék-alapú adó, ami egyetlen azonnal, 2021-től 
bevezetendő új adónem lenne, és a korábban emlegetett további javaslatokat még 
részletesebben megvizsgáltatná a Bizottsággal.  

Itt felmerült a szén-dioxid-adó kérdése, felmerült az, hogy Európa határain 
vezessünk be egyfajta szén-dioxid-adót. Itt egy körülbelül kétéves vizsgálatra kéri fel a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg részletesen, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni, ennek 
milyen kereskedelempolitikai hatásai lennének, és alapvetően 2023-ra várná azt, hogy 
be lehetne vezetni ezt az új adónemet, illetve megemlíti, hogy esetleg még be lehetne 
vezetni egy európai tranzakciós adót is, de ez is csak megemlítés szintjén kerül elő a 
javaslatban. 

És egy teljesen utolsó pontként, viszont nagyon fontos pontként szeretném azt is 
kiemelni, hogy a gazdag tagállamok részére járó befizetési korrekciókat fenntartaná az 
Európai Tanács elnöke. Itt korábban szó volt arról, hogy ezt most azonnal ki kéne 
vezetni, mivel az a britek miatt került bevezetésre, illetve volt egy olyan javaslat is, hogy 
vezessük ki egy bizonyos ütemezésnek megfelelően. A jelenlegi javaslat ezekből semmit 
nem tartalmaz, hanem fix összegként megmondja, hogy melyik tagállam mekkora 
korrekcióban részesülne, és ezt tartsuk fönt a következő ciklusban is.  

Ezek a főbb paraméterei a pénteken nyilvánosságra hozott tárgyalási keretnek, 
úgyhogy azt lehet mondani, hogy magyar szempontból egyáltalán nem javult a 
tárgyalási keret. Egyértelműen visszalépést jelent ezeknek a korrekcióknak a 
benntartása; ez a magyar büdzsét is nagyon jelentősen érintené, és kohéziós ágon, 
illetve ebből az új, Következő Generáció EU-csomagból se fogunk kapni több forrást, 
mint ahogy azt az előző javaslatokból láthattuk. Úgyhogy én ennyit szerettem volna 
összefoglalásként elmondani, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr beszámolóját.  
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Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Akinek kérdése, véleménye van, 
kérem, most jelentkezzen! (Jelzésre:) Elsőként Csöbör Katalin képviselőtársam 
következik, tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen a beszámolót a történtekről, 
államtitkár úr. Nem nagyon örülünk, hogy Magyarország most ilyen nehéz helyzetbe 
és döntési helyzetbe kerül, de azt tudjuk, hogy Európában mindegyik tagállam más-
más gazdasági helyzetben van, és az újraindításhoz mindegyik országban máshogy kell 
hozzákezdeni, gondolok itt Franciaországra, tehát ott is máshogy kell lendületet venni 
a gazdaságnak, meg Magyarországon is.  

És fontos lenne, hogy ebben az újjáépítési alapban a pénzt mindegyik tagállam 
a saját belátása szerint, és ahogy ők tartják, a legjobb megoldás szerint tudják 
felhasználni. Vajon mennyiben felel meg ennek az elvnek ez a javaslat? Ezt szerettem 
volna kérdezni, és még egyet.  

Hallottuk az előbb, hogy 2027-től kell majd törleszteni ezt a Következő 
Nemzedék EU-szköz visszafizetést. Fel tudjuk-e már becsülni, hogy ez körülbelül 
mekkora terhet fog róni Magyarországra évente a költségvetésben? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Balczó Zoltán alelnök úr, tessék 

parancsolni! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Köszönöm a szót. 

Én is megköszönöm államtitkár úr tájékoztatóját, bár erről már nyilván sokat 
beszéltünk, és igazából az újdonság az volt, hogy nincs nagy változás, vagy ha van, 
akkor inkább negatív.  

Én szeretnék úgy feltenni kérdéseket, hogy némileg lehet, hogy most 
tájékozatlanságot árulok el, de annyit fogunk még erről a csomagról beszélni, hogy 
jobb, ha most valahogy megpróbálom államtitkár urat arra kérni, hogy ezt tegye 
világossá.  

A visszafizetés: elindul 2027-ben. A közös forrásokat jogilag 0,6 százalékponttal 
emelnék meg, hogy egyáltalán fel tudjuk venni. Én olvastam ebben az anyagban egy 
olyan adatot, hogy az évi maximális visszafizetésnek van egy korlátja, de a korlát azt 
jelenti, hogy adott esetben arra sor kerülhet. A 750 milliárd euró 7,5 százaléka 56 
milliárd euró, ami adott esetben éves visszafizetési plafon; ez viszont a 153 milliárd 
körüli éves költségvetésnek gyakorlatilag az egyharmada. Tehát az a kérdés, hogy 
ennek a visszafizetése hogy történik. Azokban az években az Európai Bizottság tesz egy 
javaslatot, amelyben meghatározza, hogy milyen százalékban kell hozzájárulnia adott 
országoknak ehhez a visszafizetéshez? Így történik majd? Nem látom világosan azt, 
hogy ha adott esetben a 250 milliárdos hitelt valaki nem veszi fel - mert most úgy tűnik, 
hogy a 750 milliárdot is egyben, a pénzügyi piacról felveszi az EU -, utána abból 250 
milliárdot hitelvisszafizetési kötelezettséggel kapnak a tagországok? Tehát, ez akkor 
milyen módon valósul meg egy adott évi összes visszafizetésnél? Valószínű, nincs még 
erre számítás, de Magyarországot ebből körülbelül mennyi terheli? Az a kérdésem is, 
az előző adatokból én azért láttam, hogy a 750 milliárdos csomag egyenlegéből 
Magyarország egy nagyon szerény összeggel - nyilván többet kellene elérni -, 600 millió 
euróval tud pluszban kijönni, hogy ez változatlanul igaz-e. 

Azt láttam az adatokból, hogy vidékfejlesztésre ebből a 750 milliárdból 
mindössze 15 milliárd euró jut. Ez szerintem Magyarország számára nagyon hátrányos, 
és ha arról beszélünk, hogy úgy emelték meg a klímapolitika kötelező felhasználását, 
hogy a teljes összegnek, tehát az 1860 vagy 1850 milliárdnak a 30 százaléka, ez hogyan 
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érinti Magyarországot? Elsődleges feltétel a párizsi klímamegállapodás feltételeinek a 
teljesítése. Magyarország ebben jól áll, de létezik egy olyan hátrány, miközben persze 
zöldek vagyunk mindnyájan, és tudjuk, hogy minden környezetvédelmi beruházás 
mennyire fontos - mondjuk, Lengyelország biztos nagyon jól jár vele -, de a szigorú 
felhasználás azt jelenti, hogy Magyarország például vidékfejlesztésre vagy agráriumra 
sokkal kevesebbet tud költeni, mert a forrásnak egy adott, nagy része erre van rögzítve. 

Még arra hadd térjek ki, hogy mi a szétosztás algoritmusa vagy allokációja. Ha 
valamilyen módon pozitívan próbálom megérteni a javaslatot, akkor azt tudom 
mondani, hogy 2021-ben például nehéz lenne azt mondani, hogy objektív módon, a 
gazdasági visszaesés már igazolt paraméterei alapján osztják szét. Tehát ebben, ha az 
embernek nagyon megértőnek kell lennie, akkor azt elfogadja, hogy 2023-tól már - 
nagyon helyesen - azt mondja, hogy a GDP-veszteség az, ami az elosztás alapja lesz, 
tehát ami már valóban kötődik ahhoz, hogy melyik ország mennyit esett vissza. Csak 
kérdezem, nagy dolog azt kérdezni, hogy lehet-e valami mást képviselni? Tudniillik, ha 
ebben az időszakban a GDP-visszaesést tekinti alapnak, akkor a 2015-19 közötti 
munkanélküliséget mint kritériumot behozni, ez teljesen indokolatlan, hiszen a 2015-
19 közötti munkanélküliséghez nem volt köze a válságnak, ugyanakkor, ha az országok 
fejlettségét vennék figyelembe, akár mondjuk, azt, hogy az egy főre jutó GDP-t 
vásárlóerő-paritáson nézve, akkor kiderülne, hogy 2019-ben Magyarországnál 
egyébként Olaszország sokkal jobban áll, Spanyolország sokkal jobban áll. Tehát, ha 
elfogadjuk a GDP-visszaesést, mint helyes allokációs algoritmust, amikor már tudjuk 
mérni, akkor vajon miért nem a GDP-vásárlóerő a mércéje adott esetben annak, ahogy 
a 2021-22-t elosztjuk? 

Az a kérdésem, hogy az újrahasznosított műanyagok kérdéséhez - ez talán mint 
egy büntető befizetésként kerülne most sorra - Magyarország hogyan viszonyul. Ha a 
pénzügyi tranzakciós adót bevezetik, az azért furcsa Magyarország számára, gondolom, 
mert nálunk ez az adó nem létezik. Tehát ez azt jelenti, hogy Magyarország 
költségvetésében egy bevételi forrást jelentő adó átváltozik uniós adóvá. Ilyen esetben 
lehet-e az adott országnak bármi kifogása? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A következő Bana képviselőtársunk. Tessék 

parancsolni! 
 
BANA TIBOR (független): Köszönöm, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Vendégeink! Először is 

szeretném megköszönni államtitkár úrnak a korrekt tájékoztatást. Azzal kezdeném, 
hogy természetesen a magam részéről, felelős, független országgyűlési képviselőként 
abban vagyok érdekelt és az az álláspontom, hogy mindenkinek abban kell érdekeltnek 
lennie, hogy Magyarország összességében jobban járjon, több forráshoz tudjunk tudni, 
és örülök annak, hogy részletesen ismertette most is és a korábbiakban is azt, hogy mi 
ezzel kapcsolatban a helyzet. 

Amit viszont sérelmezek, az elsősorban az Országgyűlés elé benyújtott 
határozati javaslattal függ össze, hiszen azt gondolom, egyáltalán nem helyénvaló az, 
hogy a kormány és a Fidesz részéről az jelenik meg mind ebben az indítványban, mind 
összességében a kommunikációjukban, hogy a 7. cikkely szerinti eljárásokat meg kell 
szüntetni, valamint a jogállamisági mechanizmus kérdését ismételten idehozták a 
parlament elé. Én pedig azt több alkalommal elmondtam már itt, a szakbizottságban is 
és a plenáris ülésen is, hogy meg kellene fordítani ezt a dolgot. Tehát, a kormánynak 
kellene érdemi lépéseket tennie annak érdekében, hogy ne is merülhessen fel az, hogy 
Magyarország esetlegesen uniós forrásoktól esik el a jogállamisági mechanizmus 
bevezetésével, legyen szó akár a hitelkeretről, akár más uniós forrásokról. És egyébként 
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a 7. cikkely szerinti eljárás tekintetében is ugyanezt gondolom, tehát ott is a magyar 
kormánynak, önöknek lenne abban felelősségük, hogy bizonyítsák annak az 
ellenkezőjét, ami az európai uniós színtéren megjelenik, de ha visszanézünk az elmúlt 
időszakra, akkor sajnálatosan nem ezt láthattuk. 

Az lenne a kérdésem államtitkár úrhoz, hogy ha ezek a feltételek nem 
teljesülnek, hiszen nem véletlen az, hogy az Országgyűlés elé került ez az indítvány, 
akkor hogyan tovább? Hiszen az egyértelmű, és ezt még egyszer aláhúznám, 
mindenképpen fontos az, hogy Magyarország megfelelő módon fel tudja használni 
ezeket a pénzeket is, és összességében is az az álláspontom, hogy az európai uniós 
forrásokat egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan és mire költjük, de az, hogy 
Magyarország ezekből kellő arányban részesülni tudjon, az szerintem közös érdekünk. 
Viszont ebben a határozati javaslatban olyan hangzatos politikai megállapítások 
szerepelnek, és a kormányzati kommunikáció homlokterében is ezek álltak az elmúlt 
hetekben, amelyek egyáltalán nem erősítik annak a lehetőségét, hogy jobban jöjjünk ki 
ebből.  

Tehát a parlament előtt szereplő, és holnap megvitatandó javaslattal 
összefüggésben is az lenne elsősorban államtitkár úrhoz a kérdésem, hogy milyen 
alternatív lehetőségekben gondolkoznak, és ha azok a feltételek nem találnak 
támogatásra, amiket a kormány megfogalmazott, akkor hogyan tekintenek 
összességében erre a csomagra. Köszönöm szépen előre is a válaszokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat. (Jelzésre:) Hidvéghi 

Balázs, tessék parancsolni! 
 
HIDVÉGHI BALÁZS európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen a szót, és 

köszönet államtitkár úrnak a tájékoztatásért. Egyrészt szeretnék reagálni az előttem 
szóló képviselő úr mondandójára, másrészt egy kérdést szeretnék feltenni. A 
jogállamisággal kapcsolatban - hiszen ez holnap napirenden is lesz a plenáris ülésen - 
valóban az a helyzet, hogy egészen addig, amíg ezt politikai fegyverként, részrehajlóan, 
megalapozatlanul használják, amíg ezzel visszaélnek - és ezt láttuk az elmúlt években, 
hogy ez a baloldalnak egy politikai fegyverévé vált -, amíg ezt az egész fogalmat 
degradálják, ártanak a jogállamiságnak úgy egyébként, és nem fogadható el az, hogy ez 
egy politikai fegyverré silányuljon. Amíg ez így van, addig minden ilyenfajta 
nyomásgyakorlást, zsarolást vissza kell utasítani, ez a mi álláspontunk. Nem a 
jogállamiságról szóló vitával van gondunk, hanem azzal, ha ez elfogult és egyoldalú, 
mint ahogy ez eddig volt. Most pedig baj van Európában, gazdasági baj, már most is, 
és várható ennek hosszú távú hatása is, ezért józanságra és gyors döntésekre van 
szükség. Ez a magyar álláspont, és szerintem erről szól ez a határozat is. 

Egyébként, ha valaki valamivel megvádol valakit, csak hogy egy jogi elvre még 
visszautaljak, akkor a vádlónak kell bizonyítani azt, hogy amit állít, az megáll, nem 
pedig a vádlottnak kell bizonyítani az ellenkezőjét. Pont azt mutatják az elmúlt évek 
történései, a Tanácsban lefolytatott tárgyalások, hogy az országunkkal szembeni 7. 
cikkely szerinti eljárást nem tudták hitelt érdemlően alátámasztani. Ez egy politikai 
hercehurca volt, semmi több, ezért nincs rá szükség, és nem fogadható el ebben az 
értelemben. 

A kérdésem pedig államtitkár úrhoz a következő lenne. A kohéziós források 
nemcsak Magyarországot érintik, és nemcsak nekünk fontosak ezek, hanem a 
régiónknak is. Arra szeretnék rákérdezni, hogy vajon a szövetségeseink hogyan néznek 
ki, mit lát a kormány ebben az ügyben, vagy ebben az irányban kikkel tudunk a 
legszorosabban együttműködni azért, hogy ez az Európai Unió alapját képező 
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célkitűzés, a kohéziós források erősítése, kellő súllyal benne maradjon a következő évek 
politikájában is? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Juhász Hajnalka képviselő asszony, 

tessék parancsolni! 
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm szépen. Én is elsőként egyetértve 

Hidvéghi Balázs európai parlamenti képviselőtársammal, és Bana képviselő úrnak a 
felvetésére. A jogállamisági klauzula csak abban az esetben lenne korrekt és reális, ha 
valamennyi tagállam rule of lawját megvizsgálnák. Az, hogy kiemelnek egy-egy 
országot, eleve nem teszi megalapozottá, hogy jogállamisági klauzula alapján kerüljön 
ez a Next Generation-csomag szétosztásra.  

Én azt szeretném kérdezni államtitkár úrtól, hogy ezen 750 milliárd kapcsán, 
amire ez a hitelcsomag vonatkozik, milyen eszközök vannak itt az elkövetkezendő 
tárgyalásokban az igazságos és az arányos elosztásra, ami alapvetően az Európai Unió 
közösségi jogi gazdaságpolitikájának az egyik meghatározó elve lenne. Én azt 
gondolom, hogy fontos ideemelnünk azt a nagyon fontos eszközt, ami Andrzej Duda 
kapcsán a lengyelországi elnökválasztás eredménye, hiszen a V4-szövetség és a közép-
európai jobboldal győzelme is egy nagyon fontos szerepet tölthet majd be az 
elkövetkezendő időszakban. Tehát az a kérdés, hogy az igazságos és arányos 
elosztáshoz milyen eszközeink lesznek arra, hogy a gazdagabb és a szegényebb 
országok között ez a hitelcsomag megfelelően legyen szétosztva, és ne a szegényebb 
országoknak kelljen adott esetben a gazdagabb országok gazdasági újjáépítésében 
szerepet játszani? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Több kérdést nem látok.  
Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy röviden 

összegezzem Charles Michel elnök úr javaslatát elsősorban Magyarország, másrészt 
pedig a Fidesz-KDNP-frakció szempontjából. Úgy vélem, hogy aki elolvasta az 
előterjesztést, és meghallgatta például ma az államtitkár úr által mondottakat, érveket, 
gondolatokat, azok számára világos lesz, hogy az előttünk fekvő javaslatcsomag 
következetes kiállás a régi tagországok érdekei mellett, és világos értékválasztást tükröz 
az alapító szerződésekben foglalt elvek vonatkozásában is.  

Nevezhetnénk talán bátortalanságnak azt, hogy ez a javaslat szinte 
megfeledkezik az Elbától Keletre fekvő tagországokról, hiszen a rendelkezésre álló 
mozgástér meglehetősen szűk. Azonban azt mindenféleképpen helytelennek és a 
közösségi elvek egyik legfontosabbikának, az egyenlőség figyelmen kívül hagyásának 
kell minősítenem, hogy ez a javaslat az úgymond szorgos, a szabályok betartására 
törekvő tagállamokat diszkriminálja, mint Magyarország, éppen azon tagországok 
javára, amelyek nem végezték el az elmúlt időszakban a házi feladatot. Egyértelműen 
megnyilvánul tehát a kettős mérce.  

„Quod licet Jovi, non licet bovi”, mondták már a rómaiak, amit én gyakran 
idéztem az elmúlt két esztendő különböző uniós tárgyalásain. Miről is van szó? Arról, 
hogy akik a Brüsszelben előírt gazdasági, pénzügyi tárgyú előírásokat eddig nem 
tartották be, mondhatni fittyet hánytak rá, nemcsak hogy szankció nélkül tehették ezt 
meg, hanem még jutalmazza is őket ez a javaslatcsomag.  

Ezzel szemben mit látunk? Hogy velünk szemben az uniós intézmények egyrészt 
nem voltak türelmesek az elmúlt időszakban, de számos kellemetlenséget, 
méltánytalan eljárást is el kellett szenvednünk az elmúlt évek vitái során. Röviden 
tehát, a legfontosabb számokat ismételve: a keretköltségvetés főösszege 26 milliárd 
euróval, vagyis ahogy államtitkár úr is mondta, 1074 milliárd euróra csökken, 
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ugyanakkor ez sem a Következő Nemzedék eszközön keresztül, sem pedig más módon 
nem kompenzálódik. Bár ez utóbbi alap felosztásánál 70 százalékot, vagyis 217 milliárd 
eurót 2021-ben és 2022-ben a munkanélküliségre fordított GDP és a 
népességkritériumok alapján osztana el az Európai Unió, a maradék 30 százalék, tehát 
93 milliárd euró szétosztása már kizárólag a válság GDP-re gyakorolt tényleges hatásai 
alapján történne egy 2022-es felülvizsgálat után.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt látjuk tehát, hogy számos kérdést csak két-három 
évre előre tudunk eldönteni, ezt követően pedig az uniós szervek döntenek majd 
lényegében a nekünk járó juttatásokról. Szigorúbb feltételek a jól teljesítő 
tagállamoknak, és nagyobb mozgástér az uniós bürokratáknak, tehát gyakorlatilag 
erről szól ez a költségvetés, kezdve az új uniós források meghatározásától a 
jogállamisághoz, vagyis a ködös feltételekhez kötődő szankciókig, még akkor is, ha a 
döntés maga rendes minősített többség mellett történne, fordított helyett. 

Minderre pedig, tisztelt képviselőtársaim, a koronát a leggazdagabb öt tagállam 
számára biztosítandó költségvetési visszatérítés teszi fel, aminek finanszírozásában 
ráadásul valamennyi tagállamnak részt kell vállalnia. Bátortalanság tehát a 15-ök 
érdekeivel kapcsolatban, és azt is mondhatnám, hogy bátorság a szabályokat betartó 
újabb tagországok érdekeinek semmibe vételekor - erről szól ez a javaslatcsomag, 
tisztelt képviselőtársaim, és úgy vélem, hogy ezért fontos, hogy az Országgyűlés  holnap 
olyan mandátummal lássa el a kormányfőt, amely képes ezen hátrányok csökkentésére, 
az előnytelen tervezet jobbá tételére. A tét nagyon nagy, tisztelt képviselőtársaim, ezért 
van szükség a holnapi vitára és a holnapi országgyűlési határozati javaslatra. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Több kérdés nem lévén akkor visszaadom a szót 
államtitkár úrnak. Kérem, hogy röviden válaszoljon az elhangzott kommentekre és 
kérdésekre, tessék parancsolni! 

Steiner Attila válasza 

STEINER ATTILA államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Megpróbálok nagyjából sorrendben haladni. Csöbör Katalin képviselő asszony kérdése 
a rugalmasságra és a tagállamok mozgásterére vonatkozott. Itt két alapelv az, ami 
egymásnak ütközik. Az egyik, hogy a tagállamok tudják a legjobban, hogy mire kell 
költeni a pénzt, és hogyan lehet a saját gazdaságukat újraindítani a koronavírus-válság 
után, viszont ennek a másik lába az, hogy itt az új források és a takarékos négyek 
országok részéről viszont értelemszerűen szeretnék előírni, hogy ez a pénz mire 
menjen, és nem szeretnék továbbra is a rossz gazdaságpolitikai döntéseket tovább 
finanszírozni. Itt alapvetően azért a déli tagállamok helyzetére kell gondolni. Emiatt 
viszont az Európai Bizottságban látják azt a garanciát, hogy hogyan lehet a költéseket, 
a költések irányát kordában tartani. 

Itt egy nagyon érdekes technikát javasol most az Európai Tanács elnöke, 
alapvetően egy éves helyreállítási tervet kellene benyújtani az Európai Bizottság 
számára minden tagállamban, ahol előírjuk, hogy milyen sarokpontok lennének a 
magyar költések kapcsán; mik azok a súlyponti elemek, amelyekre ezeket a forrásokat 
fel kívánjuk használni, és alapvetően ezt a tervet hagyná jóvá az Európai Bizottság. 
Ennek a tervnek viszont összhangban kell lennie az európai szemeszter ajánlásaival. 
Úgyhogy már mindjárt itt van egy terület, ahol az Európai Bizottság kívánságait 
úgymond teljesíteni kell, különben nem jutunk hozzá a forráshoz. Úgyhogy a következő 
időszak egyik nagy kérdése lesz, hogy ezt a helyreállítási tervet összeállítsa a magyar 
kormány, és itt tényleg megpróbálunk majd olyan területeket találni, ami a bizottsági 
kívánalmakat is ki fogja elégíteni. Én elsőre, a mostani fázisban azt látom, hogy 
rengeteg projekt és rengeteg terület van, ahova fel fogjuk tudni használni a forrásokat, 
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úgyhogy alapvetően nem leszünk projekt híján. Itt meg kell találni azt a közös nevezőt 
az Európai Bizottsággal, ami egy megoldásra fog vezetni.  

Még talán, ami fontos a rugalmasság kapcsán, hogy a kohéziós szabályok viszont 
egy kicsit enyhültek, ahogy már említettem, illetve erre a plusz 50 milliárdos kohéziós 
csomagra, ami ebben az új helyreállítási eszközben van benne, erre viszont nagyon-
nagyon kedvező rugalmassági szabályok vannak. Azaz, ami most is, a mai nap is 
érvényben van, itt a Bizottság sok könnyítést tett a tagállamok irányába, és ezek a 
könnyítések meg is maradnak, úgyhogy ez abszolút kedvező, de az élet igazolta is, hogy 
ezekre szükség volt.  

Balczó képviselő úrnak több kérdése is volt, és a visszafizetés kérdésköre volt az 
első. Erre sajnos nem fogok tudni teljesen kimerítő választ adni, ugyanis még mi sem 
tudjuk. Itt mintha titkolna valamit a brüsszeli bürokrácia, vagy még ők sem tudják 
teljesen, hogy mi lesz az a metódus, ahogy ez ki fog nézni. Nagyon kevés az információ. 
Ezt már többször is szóvá is tettük, hogy úgy lehet felelős döntést hozni, ha látjuk, hogy 
a visszafizetés hogy fog menni, és kalkulálnunk kell tudni. Amúgy kértük az Európai 
Bizottságot is, hogy az lenne a legtranszparensebb, ha ő kikalkulálná és ezt közzétenné 
a tagállamok részére, hogy legyen egy tiszta kép, ugyanis ez nemcsak az elkövetkezendő 
hét évet fogja érinteni, hanem az elkövetkezendő három évtizedet. Erre viszont választ 
nem kaptunk, úgyhogy mi is csak hüvelykujjszabályok alapján tudunk különböző 
kalkulációkat végezni.  

Egy fontos elv viszont látszik, hogy a visszafizetések allokációja a tagállami 
befizetésekkel, magyarul GNI-arányosan fog történni, úgyhogy ez valamifajta fogódzót 
ad nekünk a későbbiekben. Nagyságrendileg Magyarország a teljes uniós GNI-ból 
1 százalékos részesedéssel bír, úgyhogy nagyjából az 1 százalék, azaz nagyságrendileg 
7,5 milliárd euró az, amit majd tőketörlesztésként vissza kell fizetnünk a következő 
három évtized alatt. 

Ami még nagyon fontos, amit a képviselő úr is említett, hogy meg kell emelni ezt 
a saját forrás korlátot 0,6 százalékkal. Ez ahhoz kell, hogy ha esetleg valami probléma 
lenne, akkor a tagállamok helyt tudjanak állni, és be tudják fizetni az adott összeget az 
uniós költségvetésbe. Ez annak az előfeltétele, hogy az AAA-minősítése megmaradjon 
az Európai Bizottságnak, és a pénzpiacokról nagyon kedvező feltételekkel tudjon 
forrásokhoz jutni. Illetve magyar szempontból is fontos ez az emelés, ugyanis ez 
biztosítja azt is, hogy a feltorlódott, még az előző ciklusból és a mostani ciklusból a 
következő ciklusra átmenő kohéziós kifizetések is utalhatók legyenek, tehát, hogy ne az 
legyen, hogy elszipkázza a kohéziós kifizetések elől a hitelek kifizetése a mozgásteret. 
Ezért ez magyar érdek is, hogy magának a saját forrás plafonnak egy olyan szintű 
megemelése történjen meg, hogy mindent ki tudjon az Unió fizetni, mert ez a kohéziós 
tagállamok szempontjából egy abszolút kritikus pont. 

A 250 milliárd eurós hitel kapcsán szeretném azt megemlíteni, hogy ennek a 
visszafizetéséről is nagyon keveset tudunk. Az AAA-minősítés nagyon sok tagállam 
számára megvan alapból is, az Európai Bizottság közbelépése nélkül is, úgyhogy 
alapvetően azt várjuk, hogy csak tizenegynéhány tagállam fogja ezt a hiteleszközt 
igénybe venni, azok a tagállamok, akiknek rosszabb a besorolása. A többieknek ugyanis 
nem éri meg ezt az adminisztratív eljárást lefolytatni, ők saját maguk is hozzá fognak 
tudni férni a pénzpiacokon ezekhez a forrásokhoz. 

A magyar egyenleg kapcsán: én úgy látom, hogy a nagy kép nem változott a nettó 
egyenlegünk kapcsán. Még számoljuk mi is a kormányzaton belül, mert nagyon 
bonyolultak a képletek, de a nagy kép látszik, hogy nem változott. Ami viszont változás, 
ez a 70:30 megosztása a forrásoknak. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy amivel 
biztosan tudunk kalkulálni, az a 70 százaléknak a magyar aránya, ami körülbelül 
4,3 milliárd eurót tesz ki. 6,1 milliárd a 100 százalék, ennek a 70 százaléka 4,3 milliárd, 
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és ez az, amit biztosan tudhatunk, hogy ez magyar boríték lesz. Azt majd meglátjuk, 
hogy hogyan fog alakulni a maradék 30 százalék, de erre most nem tudunk konkrét 
számot mondani. 

Az elosztási kulcsok kérdéskörében szeretném kiemelni, hogy nemcsak a 
munkanélküliségi adat képezi az elosztási kulcs részét, hanem a népességszám is, ami 
értelemszerűen kedvez a nagy országoknak, illetve az inverz GDP is figyelembe van 
véve, ami a tagállamok fejlettségét tükrözi. Ez a három mutató együtt van benne, és itt 
bizonyos mutatók - mint például a fejlettségi szintre -, bizonyos felső plafonok is 
meghatározásra kerültek, ami kedvezőtlenül érinti a kis országokat, és alapvetően a 
nagy országokat hozza helyzetbe, ugyanis a népességszámra nincs egy ilyen plafon 
megállapítva, így értelemszerűen, ahol azok a tagállamok erősebbek azokban a 
mutatókban, ők kedvezőbben járnak.  

A vidékfejlesztés kérdése, illetve a 30 százalékos zöldcélkitűzés. Ezzel teljesen 
egyetértünk, hogy ez problémát is jelenthet, ha túlzottan ebbe az irányba mozdulunk 
el. Már most is azt látjuk, hogy nagyon ilyen irányba mennek a vidékfejlesztési 
célkitűzések, hogy minden a zöldről szóljon, és sokszor teljesen életszerűtlen elvárások 
is megfogalmazódnak. Az Európai Bizottságnak van most egy új stratégiája, amit 
nemrég tett közzé, szerintem ez nagyon jól mutatja az irányokat. A „Termőföldtől az 
asztalig” című stratégiáról van szó, amit Hidvéghi képviselő úr is már többször 
kommentált a médiában is. Itt olyan előírások vannak, hogy egyik napról a másikra 
nagyon magas százalékú biogazdálkodást kéne Magyarországon elérni, amire 
egyszerűen fizikailag nem nincs meg a lehetőség. Úgyhogy ez a veszély abszolút fennáll, 
de itt azért a szektorális jogszabályok tárgyalásán nagyon sok fog múlni, hogy ez hogy 
fog kinézni a részletszabályok szintjén. 

Említette még a műanyagok újrahasznosításával kapcsolatos adónemet. Itt 
sajnos az a rossz hírem, hogy értelemszerűen a kormány is azt szeretné, és ez deklarált 
kormányzati célkitűzés, hogy csökkentsük le, és szüntessük meg a műanyagalapú 
hulladékot, ahol újrahasznosításra van lehetőség. Viszont itt az Európai Statisztikai 
Hivatal mutatói alapján kell számolni, és ha teljesen ki is vezetjük ezt a fajta hulladékot 
Magyarországon, ennél a fajta adónál a vetítési alap sajnos nem nulla lesz. Azt látjuk, 
hogy ez az adónem is alapvetően a közép-kelet-európai tagállamokat érintené 
érzékenyebben, úgyhogy az az alapelv, amit sokszor hangoztattunk, hogy minden 
tagállamot egyforma módon sújtson ez a bevezetendő adó, nem érvényesül, és itt 
megint a mi régiónk járna rosszabbul.  

A tranzakciós adónál pedig teljesen egyetértek képviselő úrral, itt alapvetően 
fennáll a veszélye annak, hogy egy mostani nemzeti adóbevételt csoportosítanánk át az 
uniós büdzsébe; értelemszerűen ezt is elemezzük. A magyar álláspont a kezdetek óta 
az, hogy ha bármilyen új adónemről van szó, akkor az nem érintheti kedvezőtlenebbül 
egyrészt a mi régiónkat, másrészt pedig egy teljesen új adóbevételnek kell lennie, nem 
átcsoportosítva a nemzeti büdzséből. 

Bana képviselő úr a jogállamisági mechanizmus kapcsán szólt. Én itt 
értelemszerűen az Országgyűlés tervezett nyilatkozatát nem tudom kommentálni, és 
nem is szeretném, viszont arról be tudok számolni, hogy mi a kormányzat tapasztalata. 
Két éve benne vagyunk egy 7. cikkes eljárásban, és egyértelműen azt látjuk, amit már 
Hidvéghi képviselő úr is mondott, hogy egy politikai fegyverré szeretnék átfordítani ezt 
az eszközt.  

Alapvetően azzal mi is teljesen egyetértünk, hogy védjük az Unió pénzügyi 
érdekeit, mi is befizetünk komoly összegeket ebbe az uniós költségvetésbe; mi is 
szeretnénk, ha megfelelő módon kerülne elköltésre ez az összeg, és az Európai 
Bizottság amúgy már rendelkezik ezzel kapcsolatosan nagyon hatékony eszközökkel. 
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Hányszor olvastuk a sajtóban, hogy felfüggesztették a magyar kohéziós programok 
utalását addig, amíg nem orvosolunk egy bizonyos problémát.  

És itt a magyar kormány folyamatos kapcsolatban állt a Bizottsággal, és a nap 
végén mindig találtunk megoldást ezeknek a problémáknak az orvoslására, és maga az 
Európai Bizottság számol be minden évben az Európai Parlamentben - ezt képviselő 
asszony és képviselő úr is meg tudja erősíteni -, hogy 2 százalék alatti hibahatár van az 
a kockázat, hogy itt sérül az európai uniós büdzsé védelme. Úgyhogy mi nem értjük, 
hogy miért kell ennél több eszköz, hacsak nem más a cél. És mi teljesen úgy látjuk az 
eddigi, elmúlt kétéves 7. cikkes tapasztalatból, hogy itt teljesen más a cél. És én nem 
tudom, hogy az nem visszás-e például a nyugati tagállamok számára, hogy akkor 
innentől beárazzuk a jogállamiságot, akkor egy árcédulát teszünk a jogállamisági 
visszaélések mellé, hogy melyik országban mennyit ér egy visszaélés, ugyanis ennek 
akkor innentől konkrét pénzügyi következményei lesznek. Szerintem ez egy nagyon 
kockázatos út, és nem gondolom azt, hogy ebbe az irányba kellene előrelépni. Ez nem 
fogja a tagállamok közötti együttműködést és bizalmat erősíteni.  

Hidvéghi képviselő úr említette a kohéziós allokáció kapcsán, hogy milyen 
szövetségeseink lehetnek. Azt kell hogy mondjam, a februári helyzet nagyban 
megváltozott, ahol a kohézió barátai összeálltak, 17 tagállam nagyon együtt tudott 
mozogni, és együtt tudták az érdekeiket nagyon jól érvényesíteni. Ez a szövetség 
felbomlott, onnantól, hogy megjelent ez az új helyreállítási alap, ahol a délieknek 
teljesen más érdekeik vannak, mint a közép-kelet-európai tagállamoknak. Innentől 
fogva ez a korábbi nagy szövetség már nem értelmezhető tovább, egy alapvető 
regionális és V4-irányba kell tovább gondolkodnunk. És itt a miniszterelnöki akarat 
szerintem egyértelműen megvan mind a négy V4-tagállam részéről, hogy ameddig 
lehet, tartsuk is együtt a vonalakat, és együtt érvényesítsük a főbb érdekeinket. 

Juhász Hajnalka képviselő asszony említette, hogy milyen eszközök állnak 
rendelkezésünkre ahhoz, hogy igazságossá tegyük ezt a csomagot. Itt említette ő is a V4 
szerepét, amire most is kitértem, szerintem ez egy abszolút kulcs. Négyen együtt már 
egy olyan méretet képviselünk és egy olyan gazdasági erőt képviselünk, hogy nem 
vagyunk megkerülhetőek, míg egy-egy tagállam esetében ez még elképzelhető is lenne. 
Illetve egy nagyon-nagyon erős érdekérvényesítési eszköz pedig az, hogy minden 
tagállamnak vétójoga van, úgyhogy teljes egyhangúságra van szükség, és ez lehet annak 
a garanciája, hogy senki ne maradjon le, és mindenki úgy érezze, hogy ő igazságos 
módon részesült ebből a csomagból.  

Nekünk voltak, és vannak is konkrét javaslataink, hogy hogyan lehetne ezt a 
csomagot igazságossá tenni. Itt alapvetően a kohéziós allokációnak a módosítása, 
kisebb módosítások is elegendőek lennének ahhoz, hogy magyar szempontból már 
igazságosnak ítéljük meg ezt a csomagot. Itt javasoltunk különböző technikákat, olyan 
technikákat is, amik például csak a legszegényebb régiókat díjaznák külön. Például 
szigetekre már javasolt egy ilyen technikát az Európai Tanács elnöke, illetve már a 
korábbi csomag is tartalmazott egy olyan megoldást, hogy a nagyon messzi, nagyon 
távoli régiók, például Finnország és Svédország északi része külön allokációban 
részesülnek. Úgyhogy ezt a logikát továbbvive, mi azt gondoljuk, hogy abszolút 
indokolt lenne, ha már konvergenciáról beszélünk, hogy a legszegényebb régiók is 
kapjanak egy speciális elbírálást. Úgyhogy ez egy olyan javaslat, amit a végsőkig fogunk 
képviselni. 

És Hörcsik elnök úr észrevételei kapcsán engedjék meg, hogy megjegyezzem itt 
a jó tanulók, rossz tanulók kérdéskörét. Én azt látom, hogy sajnos ez a csomag 
többszörös ágon is bünteti a jó tanulókat. Csak egy példát szeretnék hozni. Ahol magas 
a munkanélküliség, ott a nagy tagállamok, ahol eleve nagyon magasak voltak ezek a 
számok, nagyon sok új forrást fognak kapni a Következő Generáció EU-csomagból, 
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viszont már magából az előző MFF-ből, a hétéves költségvetési ágból is több 
kedvezményt kaptak azok a tagállamok, amelyeknél ezek a mutatók magasak voltak. 
Külön bónuszokat kapnak azok, ahol magas a fiatal-munkanélküliség, és ahol magas a 
munkanélküliség. Úgyhogy eleve már kétszer jutalmazzuk a fiatal-munkanélkülieket 
az MFF-ágon, és ugyanez a mutató egy nagyon nagy allokációs szerephez fog jutni most 
az új javaslatban is. Úgyhogy nagyon hemzseg az ilyen és hasonló példáktól ez az új 
csomag, és ezért nekünk alapigényünk, hogy ezeket az igazságtalanságokat valahogyan 
tisztázni kell, és minden tagállam számára igazságossá kell tenni ezt a csomagot. 
Úgyhogy ezért mindent meg is fog tenni a kormány az elkövetkezendő napokban. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a beszámolóját és a kérdésekre 

adott válaszait.  
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére, ha 

szükséges, akkor az Európai Tanács július 17-18-ai ülését követően kerülne sor, 
várhatóan július 21-én vagy 22-én, majd meglátjuk.  

A bizottsági ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a részvételt. Ha nem találkoznánk, akkor kívánok 
mindenkinek jó nyaralást, vírusmentes nyaralást, de valószínűleg a nyáron még fogunk 
találkozni, ha rendkívüli eseményre kerül sor. A bizottsági ülést bezárom. 
Viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 37 perc.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Madarász Mária  


