
Lengyelország és Magyarország sokat veszíthet az Európai Bíróság döntése 
miatt 

 
Az Európai Bíróság múlt héten elutasította Magyarország és Lengyelország 
panaszát egy olyan eljárás ellen, amely az uniós finanszírozást a 
jogállamisághoz köti.  
 A jogállamisági feltételrendszerről szóló rendelet, amelyet az  Európai Unió 
Tanácsa és az Európai Parlament 2020 decemberében együtt léptetett hatályba   
szankcionálja az uniós forrásokhoz kapcsolódó jogállamisági jogsértéseket az 
uniós költségvetés és a kedvezményezettek érdekeinek hatékony védelme 
érdekében.   Az Európai Tanács politikai állásfoglalása szerint a mechanizmus   a 
következő   a 2021-2027-es költségvetési ciklusban indulhat el, így ez nem 
érinti a 2014-2020-as időszak kifizetéseit. Bár a mechanizmus 2021 eleje óta 
működik, az Európai Bizottság közölte, hogy az eljárás aktiválásával megvárja az 
Európai Bíróság döntését a Lengyelország és Magyarország által benyújtott két 
fellebbezésről.  
Az Európai Bíróság 2022. február 16-án teljes egészében elutasította a 
Magyarország és Lengyelország által benyújtott kereseteket. Ezzel  jóváhagyta   
az Európai Bizottság  döntését, amely zárolta a lengyel és a magyar gazdaság 
járvánnyal összefüggő helyreállítását segítő uniós   pénzeszközöket.    A 
helyreállítási alap Lengyelország számára  24 milliárd euró támogatáshoz   és 12 
milliárd euró kedvezményes hitelhez, míg Magyarország esetében  5,9 milliárd 
euró támogatáshoz és 10 milliárd euró kedvezményes hitelhez biztosít 
hozzáférést, bár Magyarország egyelőre csak a támogatásokra tart igényt.  
 
Magyarország esetében a fő kifogás  a közbeszerzési eljárás.  
Az Európai Bíróság ítélete kapcsán két fontos pont látható.  Először is, 
Lengyelországnak és Magyarországnak ez év december végéig kell 
megállapodnia az uniós intézményekkel, különben elveszíthetik a nekik járó, a 
járvány miatti helyreállítás költségeire szánt támogatások 70%-át, ami 
Lengyelország esetében mintegy 17 milliárd eurót, Magyarország esetében 
pedig nagyjából 4,1 milliárd eurót jelent.  Ennek oka, hogy a helyreállítási és 
alkalmazkodóképességi támogatásról  szóló hivatalos rendelet szerint az 
Európai Bizottság a támogatások 70%-át 2022. december 31-ig bocsátja 
rendelkezésre.   
 Másodszor, ha nem sikerülne kompromisszumot kötni az uniós 
intézményekkel, az további  negatív következményekkel járna a jövőben, mivel   
veszélyeztetné a kohéziós alapok kifizetéseit is, amelyek Lengyelország 
számára mintegy 76 milliárd eurót, Magyarország számára pedig 24,3 milliárd 
eurót jelentenének a következő, 2021-27-es uniós költségvetésben.                   



A mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések nem  lennének 
veszélyben, mivel azokat nem nemzeti, hanem uniós szinten szabályozzák. 
 

   
 
A Bizottság még 2021 novemberében informális levelet küldött  
Magyarországnak és Lengyelországnak, amelyben tájékoztatást kért azokról az 
ügyekről, amelyek a jogállamisági rendelet hatálya alá tartozhatnak. A Bizottság 
a magyar hatóságokat a Balaton körüli ingatlanfejlesztésekről, az állami 
földárverésekről, az egyetemek alapítványokba történő kiszervezéséről és a 
Budapest Airport részvényeinek tervezett eladásáról kérdezte. Az EB 
aggályokat fogalmazott meg a közbeszerzések lebonyolításával, az ügyészség 
tevékenységével és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban is. 
Lengyelországgal kapcsolatban a fő kérdés az igazságszolgáltatás függetlensége, 
konkrétan a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának működése.  
Tekintettel azonban a jelenlegi kelet-európai geopolitikai helyzetre és a 
közelgő, április 3-án esedékes magyarországi parlamenti választásokra, arra 
lehet számítani, hogy az EB egyhamar nem fog hivatalos eljárást indítani. 
Három-öt hónapra lehet szükség ahhoz, hogy a jogállamisági mechanizmus 
keretében egy esetleges kompromisszum létrejöjjön. Ha nem sikerül 
megegyezni, az EU-bizottság javaslatot nyújt be az Európai Unió Tanácsának 
az uniós pénzeszközök  visszavonására. A Tanács ekkor a javaslat 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül minősített többséggel döntene. 



Kivételes esetekben ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható, 
ami egy utolsó esélyt adna a kompromisszumra. 
 
Az uniós források elvesztésének   pénzügyi és gazdasági következményei 
Becslések szerint a pesszimista forgatókönyv szerint Lengyelország GDP-
növekedése 2022-ben mintegy 0,5 százalékponttal, 2023-25-ben pedig akár évi 
1 százalékponttal is lassulhat. Magyarországon még  kényesebb a helyzet az 
április 3-án esedékes általános választások miatt, valamint amiatt, hogy fél év 
múlva mind a pénzügyi, mind a költségvetési  politika területén 
megszorításokra lesz szükség az infláció elszabadulásának megakadályozása, 
a költségvetési egyensúly helyreállítása céljából  és a gazdasági növekedés 
tartós lassulásának elkerülése miatt. Így valószínű, hogy a  következő magyar 
kormány kompromisszumot  fog kötni az uniós  források felszabadítása 
érdekében.  
Az USA központi bankja és az Európai Központi Bank kamatemelési tervei   
Magyarország számára meg fogják drágítani az adósság refinanszírozását.  
Emellett az uniós források jelentősége a magyar költségvetés számára az 
úgynevezett előfinanszírozási folyamat miatt is igen jelentős. A magyar 
kormány az uniós projekteket 100%-ban a költségvetésből előfinanszírozza, 
ami növeli a költségvetési  hiányt és az államadósságot. Ha az EU leállítja az  
átutalásokat, az nemcsak azt jelenti, hogy Magyarország  nem tudja elkölteni  a 
visszatartott  pénzt, hanem azt is, hogy  az adóbevételek növelésével, vagy a 
kiadások csökkentésével kompenzálnia kell a már  előfinanszírozott 
forrásokat is. 
 
Ennek fényében mind Lengyelország, mind Magyarország számára az uniós 
forrásokhoz való hozzáférés költségvetési, reálgazdasági és pénzpiaci 
szempontból egyaránt nagyon fontos. Rövid távon hallhatunk ellentétes 
véleményeket és   képmutatást, de feltételezhető, hogy  a racionális érvek 
fognak győzedelmeskedni, és mind a lengyel, mind a magyar esetben 
kompromisszum születik majd. Arra lehet számítani,  hogy a helyreállítási 
alaphoz  való hozzáférés 2022 második felében, a december 31-i határidő előtt 
(Lengyelország esetében potenciálisan még az év második felénél is korábban) 
felszabadul. Az is feltételezhető, hogy az ukrajnai válság  növelte a tagállamok 
és az uniós hatóságok közötti kompromisszum  esélyét.   
Az ING Bank elemzőinek cikke alapján 


