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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, a meghívott vendégeket, a sajtó igen tisztelt képviselőit. 
A 2014-2018-as országgyűlési ciklus első Európai ügyek bizottsága ülését tartjuk. Én 
kívánok mindenkinek jó munkát nemcsak a mai és a holnapi bizottsági ülésre, hanem 
az elkövetkezendő négy esztendőre.  

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  
A második feladatunk a napirendi pontok megállapítása. Képviselőtársaim a 

törvényi előírásnak megfelelően megkapták a tervezett napirendi pontokat. Két 
napirendi pontot tervezünk a mai bizottsági ülésre. Az első a bizottság feladatainak az 
áttekintése, a második pedig dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterjelölt 
kinevezés előtti meghallgatása, ami várhatóan 11 óra 30 perctől lesz. Kérdezem 
képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi pontokkal 
kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

A bizottság feladatainak áttekintése 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1. napirendi pontunk a 
bizottság feladatainak az áttekintése. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy a 
frakciók megállapodása és az Országgyűlés határozata alapján az Európai ügyek 
bizottsága ebben a ciklusban 9 tagú, egy kormánypárti alelnökkel Tessely Zoltán 
személyében és egy ellenzéki alelnökkel Bana Tibor személyében. Azt is 
mondhatnám, hogy bizony, összeszűkült a bizottságunk, hiszen korábban 23 tagja 
volt, a Nagy Imre-teremben zajlottak a bizottsági ülések. Ez jutott számunkra. Azt is 
mondhatnám, kicsit családiasabb hangulatúak lesznek az elkövetkezendő időszak 
ülései. 

Képviselőtársaim közül külön köszöntöm Csöbör Katalint és Józsa Istvánt, akik 
először vállaltak tagságot ebben a rendkívül fontos bizottságban. Ahogy a régi 
bizottsági tagtársaim megszokták, úgy szoktam aposztrofálni, hogy this committee is 
the most important committee of the Hungarian Parliament, tehát ez az egyik 
legfontosabb parlamenti bizottság. Sokan majd látják képviselőtársaim közül, hogy a 
bizottság működése erre megfelelő lehetőséget is ad, tudniillik bizonyos 
statútumokkal rendelkezik a bizottságunk, amivel más országgyűlési bizottság nem. 

Köszöntöm továbbá Farkas Flóriánt és Tóth Bertalant, akik hosszabb szünet 
után lettek bizottságunk tagjai. Szintén köszöntöm alelnöktársaimat, továbbá Firtl 
Mátyás korábbi alelnökünket, és a most jelen nem lévő Gyopáros Alpárt, akik az 
elmúlt négy évben is oszlopos tagjai voltak a bizottságunknak.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjenek meg egy rövid elnöki felvezetőt, hogy 
röviden bemutassam a bizottságunk tevékenységét, mivel is foglalkozik és mivel is 
szeretnénk foglalkozni.  

Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága több mint húsz 
éve, 1992-ben alakult meg kezdeményezésemre, és én mindig hozzá szoktam tenni, 
hogy elsőként Közép-Európában. Egy kiadványt adtunk képviselőtársaimnak, akik 
újonnan tagjai a bizottságnak. Az elmúlt évben, pontosabban két évvel ezelőtt volt egy 
kiadványunk, megemlékeztünk arról, hogy bizottságunk húszéves, és ebből az 
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alkalommal egy angol, francia és magyar nyelvű kiadványt készítettünk, ezt minden 
nagykövetségnek, minden társbizottságnak elküldtük. Ez egy szokás az európai uniós 
parlamentekben, a társbizottságok is szoktak ilyen kiadványokat készíteni. Úgy 
hiszem, hogy ez egy fontos dokumentum arra vonatkozóan, hogy az elmúlt húsz év 
alatt milyen fontos tevékenységben vett részt a bizottságunk a magyar Országgyűlés 
életében. 

Az európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottság szerepe és feladatköre 
folyamatosan változott az integráció előrehaladtával, ahogy ebből a kiadványból is 
kitűnik, azt is mondhatnám, hogy tevékenysége két fő korszakra tagolható: 
Magyarország 2014. május 1-jei európai uniós csatlakozásáig (Dr. Józsa István: 
2004. május 1-je.), valamint az uniós tagságtól napjainkig. Bocsánat, igen, 
Magyarország 2004. május 1-jei EU-s csatlakozásáig. Köszönöm szépen. Ebből is 
látszik, hogy képviselőtársam figyel. Helyes. (Derültség.)  

A ’94-től állandó bizottsági státussal működő testület tevékenysége az 
úgynevezett jogközelítéssel, vagy azt is mondhatnám, jogharmonizációval és a 
tagságra történő felkészülés ellenőrzésével teljesedett ki. Szintén abban az évben a 
bizottság és az Európai Parlament delegációja részvételével megalakult a társulási 
parlamenti vegyes bizottság, csak megemlítem, hogy az első társelnöke ennek a 
bizottságnak Habsburg Ottó volt, az áldott emlékezetű Habsburg Ottó és szerény 
személyem.  

Az uniós tagságot megelőző legizgalmasabb időszak a csatlakozási tárgyalások 
parlamenti ellenőrzése volt ’98 és 2002 között. Azt is megemlítem, hogy 
bizottságunknak volt egy rendkívül fontos aktivitása: a csatlakozásunkat megelőzően 
az akkori ötpárti konszenzus alapján egy roadshow-t terveztünk, még Tabajdi Csaba 
képviselő úrral, szocialista képviselővel és képviselőtársaimmal együtt roadshow-ztuk 
végig Magyarországot, és adtunk tájékoztatást Magyarország várható európai uniós 
tagságának a kérdéseiről. 

Ezt követően a testület legfontosabb feladata az Országgyűlés uniós szerepét 
meghatározó jogszabályok kialakításának az előmozdításában volt, különös 
tekintettek az Országgyűlés és a kormány európai ügyekben történő együttműködését 
meghatározó törvényre. Ezt úgy szoktam aposztrofálni, hogy a bizottság bibliája a 
2004. évi LIII. törvény. Jelenleg az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
felhatalmazása alapján az Európai ügyek bizottsága ügydöntő hatáskörrel bír. Ezért 
szoktam volt azt mondani, hogy ez egy nagyon fontos bizottság, hiszen az egyeztetési 
eljárás keretében az Országgyűlés nevében fogadhat el állásfoglalást a kormány által 
az uniós intézményekben képviselt tárgyalási álláspontokról. Más bizottság nem 
rendelkezik ilyen statútummal. A tízéves uniós tagság során a bizottság több mint 
száz, Magyarország szempontjából jelentős, az európai polgárok életét közvetlenül 
érintő uniós jogszabálytervezet esetén fogadott el állásfoglalást.  

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével a nemzeti 
parlamentek európai uniós ügyekben betöltött szerepe jelentős mértékben 
megnövekedett. A Lisszaboni Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv a szubszidiaritás elve 
érvényesülésének vizsgálatát első helyen a nemzeti parlamentekre bízza, mintegy 
bekapcsolva a nemzeti parlamenteket az uniós döntéshozatalba. Erről egyébként még 
többször lesz szó az elkövetkezendő bizottsági üléseken is.  

Az Országgyűlésben is létrejöttek azok az eljárások és gyakorlatok, amelyek 
biztosítják, hogy az Országgyűlés éljen a szerződés adta jogosítványokkal. Gyakorlattá 
vált az úgynevezett politikai párbeszéd keretében történő egyeztetés az Európai 
Bizottsággal, továbbá az Európai Bizottság kezdeményezésére a tisztelt Ház indokolt 
véleményt is elfogadott az elmúlt esztendőben.  



- 7 - 

A nemzetközi kapcsolatok tekintetében a bizottság nagy figyelmet fordított a 
tagjelölt és a potenciális tagjelölti státuszú államok partnerbizottságaival történő 
együttműködésre. A többoldalú kapcsolatok legfontosabb fóruma a COSAC, az 
európai ügyekkel foglalkozó bizottság konferenciája - ez egy francia rövidítés -, 
amelynek a munkájában ’97 óta vesz részt a bizottság. Megemlítem még, hogy 
regionális szinten a visegrádi négyes együttműködést érdemes kiemelni, amelynek 
keretében féléves rendszerességgel találkoznak a cseh, a lengyel, a szlovák és a 
magyar parlament partnerbizottságai. Az elmúlt hónapban Pozsonyban volt ez a 
találkozónk. A visegrádi négyek európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak soron 
következő találkozója 2014 második félévében Magyarországon kerül megrendezésre, 
előreláthatólag október első felében.  

Tisztelt Bizottság! Hát ennyit röviden a bizottságunk előéletéről és a 
portfóliójáról.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Négy évvel ezelőtt is én voltam ennek a bizottságnak 
az elnöke, s mint akkor, most is arra kérem képviselőtársaimat, hogy röviden, egy 
mondatban mutatkozzanak be, mondják el, hogy az uniós szakpolitikákban milyen 
jártasságuk van, és hogy miért tagjai ennek a bizottságnak. Elsőként Tessely Zoltán 
alelnök úrnak adom meg a szót. Tessék parancsolni!  

A bizottság tagjainak bemutatkozása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 2008-tól 
vagyok Bicske város polgármestere, 2010-től pedig országgyűlési képviselő és ennek a 
bizottságnak a tagja. Angol nyelvtudással rendelkezem. Ennyit szerettem volna 
magamról elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana Tibor alelnök úr!  
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Megpróbálom egy mondatban összefoglalni, de előrebocsátom, hogy ez egy összetett 
mondat lesz. Második ciklusban vagyok országgyűlési képviselő és az Európai ügyek 
bizottságának a tagja. Megtisztelő számomra, hogy ezúttal alelnökként 
munkálkodhatom a bizottságban. Németből felsőfokú nyelvvizsgám van, angolból 
középfokú szakmai nyelvvizsgával rendelkezem. A gyakorlatban az angolom az 
erősebb, az beelőzte a németet az elmúlt időszakban. Egyébként pedig Vas megyében 
élek, a Körmend központú választókerületben indultam ez alkalommal is, úgy mint 
legutóbb. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az udvariasság szempontjából kérem ellenzéki 

képviselőtársaimat rövid bemutatkozásra. Józsa István képviselő úr!  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Engem 2002-ben 

választottak képviselővé. A kétéves előkészítő szakaszban a Gazdasági bizottság 
részéről gyakorlatilag havonta jártam Brüsszelbe valamilyen előkészítő konferenciára, 
és ott ízelítőt kaptam az uniós munkából. Aztán 2003-tól az EUFORES-nek, a 
megújuló energiaforrásokkal foglalkozó európai fórumnak vagyok a tagja. Életem 
nagy élménye volt 2011. március 15-én, amikor mi adtuk a soros elnökséget, akkor az 
uniós gazdasági nagybizottság ülésének a társelnöke lehettem Sharon Bowles 
elnökletével, és ahogy haladtunk be a bizottságba, akkor közölte velem, hogy a nyitó 
beszédet te mondod, meg a záró beszédet is. Ez mutatta az akkori stílust.  

A nyelv nem az erősségem, de meg tudom értetni magam. Érdekel a terület. 
Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth képviselő úr!  
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság tagjait, mint régi-új képviselője a bizottságnak. 2006-ban lettem 
országgyűlési képviselő, előtte önkormányzati képviselő voltam. Később Pécs 
alpolgármestersége miatt lemondtam a mandátumomról. Az Európai ügyek 
bizottságában tevékenykedtem abban a rövid egy évben, amíg képviselő voltam. 
Mindig is az érdeklődésem középpontjában állt az Európai Unió, az európai 
integráció, a szakdolgozataimat is ebben a témakörben írtam. A jogászdiploma után 
európai jogi szakjogász diplomát szereztem, egy évvel ezelőtt pedig regionális és 
környezeti gazdaságtanból szereztem közgazdasági egyetemi végzettséget. Angolul 
beszélek, és ahogy említettem, ez az érdeklődésem az uniós jog, a jogharmonizáció, az 
együttműködés kapcsán nem szűnt meg. Eszerint fogok majd dolgozni és részt venni 
a bizottság munkájában. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Csöbör Katalin képviselő asszony!  
 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Második ciklusos képviselő vagyok. Korábban az 

Emberi jogi bizottságban ténykedtem. Európainak tartom magam, ezért nagyon 
örülök, hogy az Európai ügyek bizottságának a tagja lehetek. Beszélek franciául, 
németül, angolul, de oroszul már nem nagyon. Az erősségem a francia. Bízom benne, 
hogy jól fogok tudni együttműködni a bizottság tagjaival és elnök úrral. Örülök, hogy 
itt lehetek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Flórián képviselő úr!  
 
FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. 2002-ben az Emberi jogi 

bizottságban kezdtem, s akkor volt szerencsém elnök úrral együtt dolgozni. 
Köztudott, hogy azóta született egy Nemzeti Roma Stratégia, én ezt szeretném minél 
jobban menedzselni Brüsszelben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül Firtl Mátyás képviselő úr!  
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): 2005-ben Szájer József után kerültem be a magyar 

parlamentbe egy időközi választáson. 2006-tól 2010-ig alelnöke voltam az Eörsi 
Mátyás vezette bizottságnak. 2010 és 2014 között szintén ennek a bizottságnak 
voltam az alelnöke. Józsa képviselő úrral a Nabucco albizottság tagja voltam, amikor 
még a Nabucco volt terítéken. S még annyit, hogy a tegnapi szavazás eredményeként 
a Rendészeti és honvédelmi bizottság alelnökeként fogok tovább tevékenykedni, de a 
hogyan tovább még nem teljesen világos. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gyopáros Alpár képviselő úr igazoltan van távol, ő majd a 

következő ülésen fog bemutatkozni. Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Mint ahogy az elmúlt négy esztendőben, az előttünk álló 

négy évben is nagyon sok feladat vár ránk. Ez egy általában véve sokat vitatkozó, 
mégis egyfajta konszenzusos bizottság, hiszen közös érdekünk a magyar parlament és 
Magyarország hatékony képviselete az Európai Unióban, például a 
társbizottságokban és azokon a konferenciákon, ahova meghívnak bennünket. Ehhez 
minden támogatást megadnak a bizottságunk munkatársai. Juhász László a 
főtanácsadó, aki most éppen külszolgálaton van Koszovóban, hiszen van a koszovói 
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parlament és a magyar parlament között egy együttműködési program, és ez ügyben 
van távol. Őt helyettesíti Dóczy Zsuzsa munkatársunk. Tamás Csaba - kérem, hogy 
légy szíves, állj föl (Megtörténik.) - szintén munkatársként dolgozik, valamint van 
még egy munkatársnőnk. A félemelet 88-90. szobában vagyunk, ha bárkinek 
problémája van, kérem, nyugodtan forduljon a munkatársakhoz, hiszen a bizottság 
munkatársai nemcsak az elnökért vagy az elnökségért, hanem az egész bizottságért 
dolgoznak, és állnak rendelkezésükre. 

Tisztelt Bizottság! Egyetlenegy feladatunk van: az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 10/2014. országgyűlési határozat 109. § (2) bekezdése alapján 
a bizottságnak kell dönteni arról, hogy a bizottság elnökét akadályoztatásakor - 
reméljük, hogy nem sok ilyen lesz - az alelnökök milyen sorrendben helyettesítsék. 
Nos, tisztelt bizottság, én javasolom, hogy Tessely Zoltán alelnöktársam legyen az első 
alelnök, utána Bana Tibor alelnöktársam sorrendben a második. Kérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja a javaslatomat. (Szavazás.) Hét igen. Ki az, aki tartózkodásik? 
(Szavazás.) Kettő tartózkodással a bizottság elfogadta a javaslatomat. Köszönöm 
szépen. 

Tisztelt Bizottság! Következik a 2. napirendi pont. Kérem a munkatársamat, 
nézze már meg a folyosón, hogy miniszterjelölt úr itt van-e. Ha itt van, azonnal 
folytatjuk, ha nem, akkor szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Dr. Trócsányi László 
belép az ülésterembe.)  

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterjelölt kinevezés előtti 
meghallgatása 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a mai ülésünket a 2. napirendi ponttal, dr. 
Trócsányi László igazságügyi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásával. 
Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Országgyűlés egyik 
legfontosabb bizottságában, az Európai ügyek bizottságában. Az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) bekezdése és az Országgyűlés elnökének 
2014. május 29-ei állásfoglalása alapján bizottságunk három miniszterjelöltet hallgat 
meg, elsőként az igazságügyi miniszterjelöltet.  

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Az igazságügyért felelős miniszter egyik fő feladata 
az uniós ügyekben a kormány jogharmonizációs kötelezettségének a végrehajtása, 
valamint a tárca képviselete az Európai Unió Tanácsában. Idetartozik még az Európai 
Bíróság előtt a kormány képviselete és az Európai Bizottság által indított 
kötelezettségszegési eljárások rendezésében való részvétel is.  

Bizottságunk szokásjoga alapján, tisztelt miniszterjelölt úr, megadjuk a 
lehetőséget egy rövid expozé tartására, ahogy miniszterjelölt úr gondolja, ez 10-15 
perc, maximum 20 perc, de ha gondolja, nagyobb időkeretben. Kérem, hogy röviden 
mondja el expozéját, utána pedig lehetőség kínálkozik és adódik a 
képviselőtársaimnak a kérdésekre. A feltett kérdéseket összegyűjtjük, és megadom a 
válasz lehetőségét az összegyűjtött kérdésekre, és ha túl sok kérdés van, még esetleg 
egy új kört megnyitunk.  

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Megadom a szót, kérem az expozéja megtételére.  

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterjelölt expozéja 

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszterjelölt: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselők! Megtiszteltetés számomra, hogy miniszterjelöltként a bizottság 
előtt megjelenhetek és az európai uniós hatáskörünkről, feladatunkról, terveinkről 
beszámolhatok.  

Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az Európai Unióval eddig a magam 
részéről találkozhattam egyetemi oktatóként, ahol az európai közjogot oktattam 
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részben, az alkotmányjoggal egyetemben, másrészről találkozhattam vele 
nagykövetként, ahol feladatom volt az, hogy a magyar pozíciókat a 
diplomatatársaimnak elmondjam, ezenkívül az Európai Parlamentbe gyakran tettem 
látogatást, valamint alkotmánybíróként is láthattam, hogy az európai ügyek hogyan 
érinthetik a magyar alkotmányosságot, és milyen vitákat gerjeszthetnek.  

Azt kell mondanom, hogy ez valóban az egyik legfontosabb bizottság 
véleményem szerint is. Nem akarok itt hosszasan visszamenni a múltba, de a közös 
jog iránti igény mindig fölmerült a gondolkodásunkban a római jogtól kezdődően 
egészen napjainkig. A római jog a XII táblás törvénytől egészen a justinianusi 
kodifikációig, később a jogegységesítés, most pedig az Európai Unió közös joga az, 
ami valamennyiünket tud kötni. Azonban az látható, hogy az Európai Unió egyre 
szélesebb területre kíván gyakorlatilag jogot alkotni, tehát nemcsak a polgári jog 
területén, hanem megjelenik az a jogigény, hogy Schengentől kezdve az ügyészségig 
sorolhatom a különböző területeket, úgy gondolja, hogy jelen kell lennie.  

Ez rögtön fölvet egy alapvető elvi szintű kérdést, ami a bizottságot meg a 
kormányt is fogja érdekelni, ez a szubszidiaritás kérdése. Számomra ez egy nagyon 
fontos és meghatározó kérdés. Tudniillik a szubszidiaritás ellenőrzése nemcsak a 
parlament feladata, tehát az illetékes bizottság feladata, hanem a kormánynak is a 
feladata, és úgy gondolom, hogy a kormány álláspontot fogalmaz meg, mikor a 
jogalkotásban részt vesz, hogy a szerződéseknek megfelelően hatáskörébe tartozó 
ügyről jár el az Európai Unió vagy nem. Mint volt párizsi nagykövet láttam azt, hogy a 
francia közvélemény milyen nagy értetlenséggel fogadja ma az Európai Uniót, és 
miért válik népszerűtlenné maga az Európai Unió, amire persze szükségünk van, 
hozzá kell tenni, csak egy jól működő Európai Unióra van szükségünk.  

Azonban az európai integráció sajátja az, hogy a tisztviselői kar, a brüsszeli 
funkcionáriusok - beleértve, hozzá kell tenni, a tisztviselőket, a biztosokat is - 
folyamatos hatáskörbővítést végeznek, és való igaz, hogy létezik egy ilyen lopakodó 
törvényhozás vagy lopakodó jogalkotás a Bizottság részéről. 

Azt is hozzá kell tenni, hogy számba kell vennünk, hogy az Európai Bíróság is 
olyan, amelyik alapvetően a hatáskörét kiterjesztően szereti értelmezni, az 1964-es 
ENEL-Costa-ügytől kezdve folyamatosan tudjuk, hogy milyen bírósági 
precedensekkel adott egyre szélesebb hatáskört. Tagállami felelősség és tagállami 
kérdés, hogy milyen álláspontot képviselünk ebben. Én úgy gondolom, hogy minket a 
szerződés köt, tehát a szerződés keretein belül kell maradni, s minden egyes esetben, 
amikor jogharmonizációt végzünk, akkor nekünk vizsgálni kell azt is, hogy ez a jog, 
hozzá kell tenni, ami esetleg Magyarország ellenében született, vagy Magyarország 
nélkül született meg, sérti a szubszidiaritást vagy nem sérti a szubszidiaritást.  

Itt fölhívnám a figyelmet egy nagyon fontos dologra, ami úgy gondolom, hogy 
Magyarországon is elő fog jönni, ez az alkotmányos identitás kérdésköre. A francia 
alkotmánybíróság, a német alkotmánybíróság - sorolhatom ezeket a szerveket - 
egyfajta fékként jelennek meg, pont azért jelennek meg fékként, mert az 
alaptörvényüket vagy az alkotmányukat védeni akarják. Úgy gondolom, hogy 
Magyarország a szuverenitásáról nem mondott le, a szuverenitásának vannak olyan 
elemei, amelyek, ha szabad így mondanom, hozzátartoznak a mi független 
államiságunkhoz.  

Mindazonáltal természetesen vannak olyan hatáskörök, amelyeket közösen 
gyakorolunk az Európai Unióval. Tehát a tárca egyik feladata lesz az, hogy a 
szubszidiaritás ellenőrzésében segítségére legyen a bizottságnak, és azt tudja 
mondani, hogy egy készülő jogszabálytervezetnél legyen sárga lap, és a bizottság is 
értékelje azt, hogy szükség van arra, hogy itt fölemelje a kezét. Félreértés ne essék, én 
nem vagyok Európa-ellenes. Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy én az 
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európai integráció ellen vagyok, mert ez nem igaz. De úgy gondolom, hogy a fékeket 
kell tudni működtetni, és ebben az esetben a parlamentre óriási feladat hárul, de a 
parlament akkor tudja ellátni a feladatát, ha azt az illetékes tárca együttműködésében 
végzi. Ezért én elsődlegesen partnerséget ajánlok az európai bizottság számára, hogy 
a szubszidiaritás gyakorlása területén együtt tudjunk gondolkodni. Ezért engedjék 
meg a bizottság tagjai, hogy az ilyen esetekben ide jöjjek és kérjem, hogy lépjen a 
bizottság és a parlament. Tudom, hogy ez bonyolult, ez ügyben több parlamentet kell 
meggyőzni, de azt gondolom, hogy ez valamennyi parlament feladata.  

Természetesen azt kell megvizsgálni, hogy Magyarország jól áll-e az európai 
ügyek tekintetében vagy nem áll jól. Magyarországgal kapcsolatban hangos a sajtó, 
Magyarországról szól minden Európában, de ha megnézzük a tényeket, akkor azt kell 
mondani, hogy azok egy kicsit mást mutatnak. Mást mutatnak, mert 2014 áprilisáig 
90 előzetes döntéshozatal érkezett a magyar bíróságoktól az Európai Bírósághoz. Én 
azt gondolom, hogy ez egy normális arány. Az átültetési arány tekintetében - ami azt 
jelenti, hogy mennyire tettünk eleget a jogharmonizációnak - a legjobbak között 
vagyunk. 0,7-es átlagunk van e tekintetben, míg az európai átlag 1 egész. Tehát mi 
alatta vagyunk. 2014-ben 14 kötelezettségszegési eljárás folyt Magyarország ellen, 
ezek között öt marasztalás volt, egy esetben a Bizottság keresetét a Bíróság 
elutasította, a többi esetben pedig a Bíróság visszavonta a keresetét. Ha szabad így 
mondanom, alapvetően egyáltalán nem olyan a helyzet, hogy minket sározni lehessen 
emiatt.  

Természetesen vannak folyamatban lévő ügyeink is. A folyamatban lévő ügyek 
is nyilvánvalóan fontosak, és tudni is kell, hogy mi várható ezekben a folyamatokban. 
Most 19 tartalmi eljárás van folyamatban Magyarország ellen. Ezzel a 28 tagállamból 
Magyarország a 9. helyen áll, amely ellen a legkevesebb eljárás folyik. Tehát amikor 
kvázi azt mondjuk, hogy Magyarországtól hangos a sajtó, akkor azt mondom, nézzük 
meg objektíven, hogy más országok esetében milyen számarányokat tudunk mondani, 
és akkor azt láthatjuk, hogy ilyen problémánk nincs. Én tehát túlzottnak érzem azt a 
felfokozott hangulatot, ami Magyarország körül kialakult az európai uniós eljárásokat 
illetően. Más országokkal szemben is vannak eljárások, és mindenkinek joga van 
kifejteni az álláspontját, hogy miképpen látja az adott kérdést.  

Magyarországot illetően azt kell mondani, hogy az igazságügyi tárca hatásköre 
alapvetően és klasszikusan a bíróság előtti képviselet, a jogharmonizáció területén 
való szerepvállalás az EKTB keretén belül. Mindazonáltal fontosnak tartom, hogy az 
eljárásokban - a pilot eljárástól kezdve, tehát amikor a brüsszeli hatóságoktól a levél 
megérkezik Magyarországra, hogy kérdést tegyenek fel; régen nem volt ilyen pilot 
eljárás - a tárca részt tudjon venni, a véleményünket meg tudjuk fogalmazni, a 
formális kötelezettségszegési eljárásnak mind a két szakaszában részt tudjunk venni, 
és ezt követően menjünk a Bírósághoz. Alapvetően természetesen nem célunk a 
bírósági szak. Alapvetően az a célunk, hogy a Bizottsággal tudjunk megállapodni, 
tudjunk tárgyalásokat folytatni az egyes kérdésekről, elmagyarázni, hogy 
véleményünk szerint miért nem sérti a szerződést az általunk bevezetett rendelkezés, 
de ha úgy véljük, hogy nekünk ebben igazunk van, akkor vállalni kell a bírósági utat. 
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a bírósági út magában foglalja a veszélyt 
is, akár el is lehet bukni, mint bármilyen bírósági utat. Ebben az esetben a Bíróság 
ítéletét végre kell hajtani.  

Én inkább majd a kérdésekre szeretnék válaszolni. Én a tárcának egy aktív 
szerepvállalást akarok adni az európai uniós ügyekben. Az egyik legfontosabb 
feladatban a nemzeti jog és az uniós jog összetalálkozik az irányelvek átültetésénél. S 
arra is figyelemmel kell lennünk, hogy ha egy irányelvet hatályon kívül helyeznek, de 
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mi az irányelv végrehajtására jogszabályt alkottunk, akkor számos technikai 
kérdésére is figyelnünk kell.  

Igyekeztem egy nagyon erős szakmai csapatot találni erre a kérdéskörre a 
minisztériumban. Nem titkolom azt, hogy Berke Barna az államtitkárjelöltem erre a 
tisztségre, aki az európai uniós jogban az egyik legelismertebb szakértő. Mi ezt a 
munkát természetesen más tárcákkal együttműködve igyekszünk a legjobb tudásunk 
szerint ellátni. Ennyit kívántam antréként elmondani, elnök úr. Köszönöm.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen tisztelt miniszterjelölt úr expozéját. Rendkívül 
szimpatikus volt, amit elmondott, különös tekintettel arra, hogy partnerséget ajánl a 
bizottságunknak a szubszidiaritás ellenőrzésével kapcsolatban. Hát ez az egyik lelke a 
bizottságunknak. Miniszterjelölt úr megérkezése előtt tartottunk egy rövid alakuló 
ülést, amelyen áttekintettük a bizottságunk feladatköreit. A Lisszaboni Szerződés 
2009. december 1-jén lépett életbe, ami a nemzeti parlamentek európai uniós 
ügyekben betöltött szerepét jelentős mértékben megnövelte. Ez egy nagyon nagy 
eredménye az akkori Konventnek, amely megelőzte a Lisszaboni Szerződést. Nyilván 
jelölt úr is tudja, hogy a Lisszaboni Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv a szubszidiaritás 
elve érvényesülésének vizsgálatát első helyen a nemzeti parlamentekre bízta, mintegy 
bekapcsolva a nemzeti parlamenteket az uniós döntéshozatalba. Ha úgy tetszik, ezzel 
politikailag csökkentjük az úgynevezett demokráciadeficitet, ami azt jelenti, hogy az 
európai polgárok messze érzik maguktól az európai intézményeket, különös 
tekintettel például a Bizottságot és az Európai Parlamentet.  

Nagyon sok országgyűlésben létrejöttek azok az eljárások és gyakorlatok, 
amelyek biztosítják, hogy az országgyűlés éljen a szerződés adta jogosítványokkal. Mi 
az elmúlt esztendőben megtettük ezeket a lépéseket, különös tekintettel az európai 
ügyészség létrehozásával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság 
tavaly nyáron terjesztette elő a javaslatát. A nemzeti parlamentek éltek a Lisszaboni 
Szerződés adta jogosítványaikkal, és mi is részt vettünk ebben a munkában, 
különösen a francia és a holland partnerbizottság együttműködésében. Az 
Országgyűléssel együtt összesen 14 parlament mutatott fel sárga lapot az Európai 
Bizottságnak, fogalmazott meg indokolt véleményt, ugyanis álláspontjuk szerint a 
javaslat sértette a szubszidiaritás elvét.  

Tisztelettel kérdezem jelölt urat, hogy a Tanácsban jelenleg milyen irányban 
halad ismeretei szerint ez a vita. A testületi szervezeti modell mellett körvonalazódik-
e egyáltalán valamifajta konszenzus ebben az ügyben?  

Tóth Bertalan képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel 

köszöntöm professzor urat. Személyesen még nem találkoztunk, Tóth Bertalan 
vagyok az MSZP frakciójából.  

Először is szeretném üdvözölni, hogy létrejön az Igazságügyi Minisztérium, bár 
nyilván nem az európai ügyek, hanem a kodifikációs munkának az elmúlt négy évet 
jellemző hiányosságai miatt. Azt gondolom, fontos, hogy egy jogállamban legyen a 
kormányzatnál egy kodifikációt előkészítő minisztérium, amely - természetesen 
együttműködve a parlamenttel - lehetővé teszi, hogy minél magasabb színvonalú és az 
élethelyzeteket, az életviszonyokat valójában szabályozó jogszabályok szülessenek. Én 
ennek tehát nagyon örülök.  

Problémának tartom viszont, hogy kormányprogrammal nem találkoztunk, s a 
minisztérium feladat- és hatásköreinek a leiratát sem kaptuk meg. Nehéz úgy 
meghallgatni egy miniszterjelöltet, hogy tudnánk értékelni azt is, hogy egy 
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kormányprogram keretein, valamint a meghatározott feladat- és hatásköreinek a 
keretein belül milyen célkitűzéseket határoz meg az elkövetkezendő négy évre. Így 
igazából egy kicsit lehet szubjektív is a megítélés, másrészt pedig csak arra a 
párperces összefoglalóra tudunk hagyatkozni, amit ön most elmondott.  

Ami az európai ügyekkel kapcsolatos észrevételeket illeti, az egyik az, hogy a 
jogharmonizációval kapcsolatban kifejtette az álláspontját, viszont az elmúlt négy év 
időszakában inkább egyfajta szabadságharcos, harcos állásponttal ismerkedtünk meg. 
Tehát azt szeretném kérdezni, hogy inkább a kiegyensúlyozott szakmai megközelítést 
választja-e majd munkája során, vagy marad ez a harcos hozzáállás.  

Még eszembe jut ez a sárga lap, amiről beszéltünk. Persze, én értem, hogy ez 
egy jó kifejezés, csak nehogy aztán ebben a nagy szabadságharcban úgy járjunk, hogy 
nekünk mutatnak egyszer sárga lapot.  

A másik, hogy mi a véleménye - és ez egy kicsit eltér az európai ügyektől - a 
kodifikációs előkészítő munkáról, hogy létrejön az Igazságügyi Minisztérium, tehát 
várható-e vagy számíthatunk-e arra, hogy az egyéni képviselői indítványok száma 
lecsökken, és inkább a valós jogállami működésben a minisztérium lesz leginkább 
felelős azért, hogy megfelelő minőségű és formájú törvényjavaslatok érkezzenek a 
parlament elé? 

Kaptunk egy kis anyagot önről, tehát akkor nemcsak a néhány perc, hanem 
néhány nyilatkozat is van, amit ön megfogalmazott 2014 áprilisában egy 
könyvbemutatón Szegeden. Azt mondta, hogy a nemzeti alkotmányos identitásra 
hivatkozás nem lehet indok az európai államok közös alapjogi értékeinek 
megsértésére. Bár említette, de szeretnék rákérdezni a kötelezettségszegési eljárások 
számára, milyenségére, és itt is az ön véleményére és hozzáállására vagyok kíváncsi. 
Ön azt mondta, hogy a külföldi sajtóban ennek a megítélése sokkal negatívabb, mint 
más tagállamé. Nyilván ennek megvan az oka. Amikor egy kötelezettségszegési eljárás 
elindul, mondjuk, Olaszország vagy a szlovák kormány ellen, akkor elképzelhető, 
hogy ők nem pattannak föl és rántanak azonnal huszáros kardot, hogy hát pedig ez 
beavatkozás a nemzeti szuverenitásba és beleszólás a belügyekbe, és márpedig a mi 
jogi hagyományaink szerint ez megengedhetetlen. Én örülök annak, hogy ön inkább 
szakmai oldalról közelítette meg. Én nagyon bízom benne, hogy a kormányzati 
kommunikációt is ez fogja jellemezni, és akkor nem fog előfordulni az, hogy a 
Brüsszellel kapcsolatos álláspontunk miatt külföldön ilyen negatív a megítélésünk, 
pláne úgy, amikor országgyűlési képviselők vagy kormánytagok Brüsszelt 
Moszkvához hasonlítják vagy az Európai Uniót a KGST-hez. Nyilván ezek nem 
múlnak el nyomtalanul a külföldi közvélemény előtt.  

Valószínűleg ez az indoka a mi negatív megítélésünknek, de amennyiben ez a 
szakmaiság erőteljesebb lesz, biztos vagyok benne, hogy ezek a hangok is halkabbak 
lesznek. Tehát én igazából erre lennék kíváncsi, hogy a szakmaiság jellemzi majd a 
minisztérium munkáját, vagy marad a szabadságharcos, harcos kiállás, és sajnos, 
Magyarország negatív megítélése. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Józsa István jelentkezik.) Tessely Zoltán 

következik. Általában véve a szokásjog az, hogy ha van egy ellenzéki, őt egy 
kormánypárti követi, majd vice versa. Tessék parancsolni! 

 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke. Köszönöm szépen a szót. Én 

is nagy tisztelettel köszöntöm a miniszterjelölt urat a körünkben. Megpróbálom 
visszafogni magamat, nehogy én is egy előadást tartsak az előttem szólóhoz 
hasonlóan. 
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Az ön expozéjában elhangzott, hogy a lopakodó törvényhozás igenis nyomon 
követhető. Én a kérdésemben röviden azt szeretném megfogalmazni, hogy az Európai 
Bizottság 2014 márciusában egy közleményében azt rögzítette, hogy a jogállamiság 
megerősítése érdekben egy új uniós keretre lesz szükség. Én azt kérdezném öntől, 
hogy a hatályos alapszerződések alapján ön milyen új keretet tud elképzelni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bana alelnök úr, utána következik Józsa képviselő úr.  
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Bizottság! Miniszterjelölt úr hangsúlyosan említette a 
szubszidiaritás kérdését. Most az európai parlamenti választásokkal összefüggésben a 
közbeszéd középpontjába került az, hogy milyen irányba mehet tovább a közösség, 
tehát a további mélyítés lehetséges a jövő szempontjából, vagy pedig vissza kellene 
adni bizonyos hatásköröket nemzetállami szintre. Nyilván mi a magunk részéről, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciója azt az álláspontot képviselőjük, hogy a 
nemzetek Európája lenne az az út, ami hazánk számára a legmegfelelőbb lenne, és 
kifizetődő lenne önrendelkezésünk megtartása szempontjából.  

Elnök úr már említette az európai ügyészség kérdését, ez lenne az egyik 
témakör, amit én is érinteni kívánok, hiszen valóban, a magunk részéről mi is 
támogattuk azt az indokolt véleményt, amit maga a bizottság és ilyenformán az 
Országgyűlés megfogalmazott ebben a tekintetben, tehát ezt egyértelműen egy helyes 
lépésnek tartottuk. Az egyik kérdésem nekem is arra vonatkozott volna - de már 
elhangzott, így nem ismétlem meg -, hogy hogyan is áll ez az ügy. A másik pedig 
kimondottan a miniszterjelölt úr ezzel kapcsolatos álláspontját érintené, erre lennék 
kíváncsi.  

A másik témakör, amire ki szeretnék térni az, hogy az igazságügy területén 
tapasztalhatjuk azt, hogy komoly gondot jelent az ügyhátralék és a peres ügyek hosszú 
évekre való elhúzódása. Utóbbi esetben az a helyzet, hogy lehet fordulni a strasbourgi 
bírósághoz is, ha nagyjából 6-8 éve húzódik már egy adott ügy a hazai bíróság előtt, és 
bizony, ilyenkor akár többmilliós kártérítés kifizetésére is kötelezheti Strasbourg az 
adott államot. Nagyjából egy évvel ezelőtt volt elődjének, Navracsics Tibor 
közigazgatás és igazságügyi miniszter úrnak egy olyan nyilatkozata, amiben ő azt 
említette, hogy ilyen ügyek miatt az elmúlt tíz év során egymilliárd forintot kellett 
hazánknak kifizetnie. Egy másik terület, amit érintett ebben az interjúban a jelenlegi 
miniszter úr, hogy két új budapesti bíróság felépítése is a tervek között van, ennek az 
aktualitásával kapcsolatban is szeretnék érdeklődni, hogy hogyan áll ez az ügy. A 
másik pedig arra vonatkozna, hogy mind az ügyhátralék, mind az elhúzódó ügyek 
csökkentését illetően kíváncsi lennék arra, hogy miniszterjelölt úrnak mik az 
elképzelései, milyen módon kívánja ezt a problémát orvosolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselő úré a szó. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem 

lenne, két alkérdéssel. Azzal kezdeném, enyhítendő az első kérdésem élét, hogy 
professzor úr életében, nagykövet úr életében, ha szabad excellenciás úrnak 
szólítanom ennek okán, egy emelkedett pillanat, amikor miniszterjelöltként a 
parlament bizottságai meghallgatják. Én is így tekintem, ezért érzem kicsit 
méltatlannak azt a jogi környezetet, amit a kormány teremtett önöknek, és ezzel 
kapcsolatban szeretném mint jogtudósnak a véleményét kérdezni: mennyire tekinti 
legitimnek ezt a meghallgatást, amikor sem törvény, sem a törvény által kijelölt 
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rendeletalkotás keretében a kormány nem határozta meg a minisztériumok 
feladatkörét? Tehát az a kérdésem, hogy jelenleg milyen szerepet lát ön jogi 
értelemben a meghallgatásnak, amikor - utalt már rá Tóth Bertalan képviselőtársam 
is - nincs törvényben rögzítve a minisztériumok feladat- és hatáskörének elhatárolása, 
egy A4-es papírról tárgyalt a parlament két héten keresztül, nem született meg az a 
rendelet, amire felhatalmazást adott ez a struktúrát leíró törvény. Ilyen értelemben 
ön szerint mi a szerepe a mai meghallgatásnak, mihez képest tartjuk mi majd önt 
alkalmatlannak vagy esetleg kevésbé? Én úgy látom, hogy egy feladat nélküli 
lehatárolásról, meghallgatásról van szó. A véleményem az, hogy méltatlan helyzetbe 
hozta a kormány az egyébként talán méltó jelölteket.  

A másik alapvető kérdés az alkotmányosság védelme. Ön azt mondta, az, hogy 
Európa hangos volt Magyarországtól az Alaptörvény megalkotása környékén, az 
részben összefüggött az Alkotmánybíróság hatáskörével. Ön mint a Velencei Bizottság 
póttagja - legalábbis ez volt olvasható az összeállításban, amit köszönettel veszek én is 
az Országgyűlés Könyvtára részéről - hogyan érzi, az új Igazságügyi Minisztériumnak 
mennyi lehetősége lesz az alkotmányosság védelme tekintetében Magyarországon? 
Tehát az olyan, alkotmányosságot súroló törvények, mint az átmeneti törvény volt, 
vagy az egyházügyi törvény tekintetében hogyan látja mint jogtudós, lesz-e olyan 
lehetősége, hogy mintegy akár kiegészítve az Alkotmánybíróságtól elvett 
jogosítványokkal, az ön szakmai tekintélye, a kormányban önálló Igazságügyi 
Minisztériumban betöltött szerepe tekinthető lesz-e mintegy az alkotmányosság 
védelmének? Ez volt a második kérdésem első fele. 

Az alkotmányossággal kapcsolatos kérdésem második fele már egy kicsit 
csiklandósabb. Ön azt írta az alkotmányozásról, hogy 2011-ben sok-sok konferencia 
foglalkozott az Alaptörvénnyel. Azt kérdezném meg, hogy melyikkel. Azzal, amit 
Salamon László professzor úr kidolgozott, benyújtott a parlamentnek és egy héttel 
később visszavonatták vele, vagy az azt követően rapid gyorsasággal elfogadott és 
végül is érvénybe léptetett változattal? Mert mi ezt a másodikat kevéssé tartottuk 
kiérleltnek. Az említett sok konferencia mire jutott és melyikkel bírt olyan sokat 
foglalkozni? Mert amit végül is elfogadott a parlament, arra nagyon rövid idő állt 
rendelkezésre. Ez a második kérdésem.  

A harmadik a jogalkotási garanciákra vonatkozik. Az elmúlt négy évben azt 
tapasztaltuk, hogy noha van egy érvényben lévő jogalkotási törvény, amely előírja a 
kodifikációs lépéseket, a tárcák közötti egyeztetést, tehát bizonyos garanciákat 
tartalmaz a jogalkotás menetébe építve, hogy megfelelő színvonalú törvények 
szülessenek, itt azt tapasztalhattuk, hogy az elfogadott törvények nagyon nagy része 
képviselői önálló indítványok formájában került be. Ez ilyen értelemben legitim, mert 
minden képviselőnek elvitathatatlan joga, hogy törvénytervezetet nyújtson be, de 
később ez a minőségre azért igen komoly negatív hatással lehet. S itt nemcsak a 
koherenciás, hanem a tartalmi problémákra is utalok. Hogyan értékeli a jogi 
garanciák tekintetében, hogy kevesebb mint hat hónappal az önkormányzati 
választások előtt bekerül a parlament elé egy olyan törvény, amely komolyan fölveti 
az aránytalanság kérdését Budapest esetében, ugyanis van olyan fővárosi kerület, ahol 
kevesebb mint 40 ezer választópolgár választ egy polgármestert, aki terv szerint 
ugyanolyan jogú tagja lesz a Fővárosi Közgyűlésnek, mint az, akit 120 vagy 150 ezren 
választanak meg. Tehát a tartalmi kérdések tekintetében hogyan látja a jogalkotási 
garanciák érvényesülését?  

Vagy itt van például a médiát érintő extraadó. Mindenki látja, hogy ez nem 
gazdaságpolitikai kérdés. Ez a sajtószabadságot komolyan érintő elvi kérdés, ez egy 
zsarolási lehetőség, hogy a sajtószabadság maradékát a kormány gazdasági 
eszközökkel egyfajta prés alá vonja. Elképzelhetőnek tartja-e miniszterjelölt úr, hogy 
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a későbbiekben ilyen szélesebb értelemben vett joghatásokkal foglalkozzanak? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Több kérdést nem látok, ezért 

visszaadom a szót a miniszterjelölt úrnak. Kérem, hogy válaszoljon a feltett 
kérdésekre. Köszönöm szépen.  

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterjelölt válaszai 

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszterjelölt: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. Igyekszem válaszolni a feltett 
kérdésekre, amennyire tudok.  

Az európai ügyészség kérdése. Az európai ügyészség arra hivatott, mint 
mindannyian jól tudjuk, hogy az uniós pénzek kezelésében visszaélés ne történjék. Az 
alapvető cél a korrupció üldözése az uniós pénzek felhasználását illetően. A céllal 
természetesen egyet lehet érteni, és elviekben Magyarország is támogatja az európai 
ügyészség létrehozását. Három olyan ország van, amely opt outtal fog élni: Dánia, 
Nagy-Britannia és Írország. A többi ország elviekben megállapodott abban, hogy erre 
szükség van. A sárga lapnak köszönhetően, ami a nemzeti parlamentek részéről 
érkezett, történt előrelépés, mert az office elv alapján egy kollegiális testület fog 
létrejönni az európai ügyészséget illetően, minden tagállam ki fog jelölni egy európai 
ügyészt és lesz egy európai főügyész. Ez egy nagy változás. Mindazonáltal még vannak 
nyitott kérdések, ebben jelenleg még folynak a tárgyalások. Azt gondolom, még az 
olasz elnökség alatt is napirenden lesz az európai ügyészség kérdése. Mi nem 
szeretnénk, hogy ez megerősített együttműködésben menjen, hanem azt kívánjuk, 
hogy ez egy közös, tehát valamennyi tagállam - kivéve az opt outtal élő országokat - 
részvételével egy elfogadható rendszer jöjjön létre. A cél, tudniillik a korrupció elleni 
küzdelem teljesen elfogadható, de a jogi kereteket tisztázni kell. A magyar szakmai 
álláspont az, hogy támogatandó, de mivel az ördög a részletekben lakozik, ezért az 
eljárási módtól kezdve egy csomó kérdést még tisztázni kell.  

Ami a másik kérdést, a kormányprogram hiányát illeti: itt gyakorlatilag egy 
jogutódlásról van szó. Van egy csomó olyan igazságügyi minisztériumi állandó 
feladatkör, amikkel egy igazságügyi miniszterjelöltnek is tisztában kell lenni. Mik 
ezek? Az első a kodifikáció. S itt nagyon köszönöm Tóth Bertalan képviselő úrnak a 
kodifikáció előkészítésével kapcsolatos megjegyzéseit, mert én a magam részéről a 
szakmaiság alapján szeretném ezt a munkát elvégezni, ugyanis a jogalkotásról szóló 
törvény köti az Igazságügyi Minisztériumot. S amennyiben köti a Jat. az Igazságügyi 
Minisztériumot, akkor azokat az intézményeket, amelyek benne vannak, életbe kell 
léptetnünk. Tehát én teret szeretnék adni a dialógusnak, teret szeretnék adni annak, 
hogy az Igazságügyi Minisztérium részére véleményeket lehet megfogalmazni, 
ilyeneket mindenkitől szívesen is várok, azokat meg fogom fontolni, ha szükséges, le 
is ülök az érintettekkel és meghallgatom őket. Mert legyünk őszinték, a jogalkotás 
olyan, mint egy óra, mint egy műszer, amihez úgy kell hozzányúlni, hogy annak 
összefügg minden egyes része a másikkal. Egy polgári perrendtartás vagy egy büntető 
perrendtartás elfogadása során kodifikációs bizottságok működnek a különböző 
jogászi hivatásrendek bevonásával. Közös célunk az, hogy a perek előkészítése 
megfelelő legyen, s hogy időben legyenek a perek befejezve. Én azt mondom, hogy ez 
egy jogászi szakmunka, amiben teljesen különböző nézetek lehetnek. Azt gondolom, 
hogy mindannyian egy célt szolgálunk, azt, hogy Magyarország egy jogállam legyen, 
és hogy Magyarországon az intézmények működjenek, ergo minden szempontot 
figyelembe kell venni, amikor döntéseket hozunk.  
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Amit az alkotmányos identitással kapcsolatban felvetett, az szerintem is egy 
fontos kérdés, az Európai Unió egyik legfontosabb kérdése. Nem véletlen, hogy a 
portugál főtanácsnoktól idézte ezt a dolgot, én is megidéztem, hogy tulajdonképpen 
az egyes országok az alkotmányos identitásuknak teret akarnak adni. Mindazonáltal 
nem lehet ész nélkül hivatkozni - én is ezt a szót használom - az alkotmányos 
identitásra, de vannak olyan területek - a család, a vallás, a magánélet -, amelyeket 
mindegyik ország saját maga akar meghatározni. A francia számára a laicitás elve 
gyakorlatilag államvallásként él. Ehhez képest Görögországban államvallás van. Most 
olyan differenciákat sorolok, amelyek teljesen eltérőek. S azt gondolom, tiszteletben 
kell tartani ezt a sokszínűséget. Az alkotmányos identitásnak pont ez a lényege, és a 
bírósági ítéletekben egyre jobban megjelenik az alkotmányos és a nemzeti identitás. A 
szerződés 4. cikkelye kimondja, hogy az Európai Unió tiszteletben tartja a tagállamok 
nemzeti identitását. Ehhez jön most az alkotmánybíróságok által bevezetett 
alkotmányos identitás kifejezés, és ténylegesen érlelődik - ha szabad így mondanom - 
egy olyan mag, amelyik azt mondja, hogy ezek támadhatatlanok és az Európai Unió 
ide nem avatkozhat be. Abban viszont egyetértek képviselő úrral, hogy fellazítani nem 
lehet, ez nyilvánvaló.  

Tessely Zoltán részéről felvetődött a jogállamisági mechanizmus kérdése. Ez 
egy óriási vita Európában, és azt gondolom, hogy a június 26-27-én megrendezésre 
kerülő Európai Tanács-ülésen is napirendre fog kerülni a márciusi közlemény ügye. 
Nagyon nehéz ügy ez, tudniillik a jogállamiságot a koppenhágai kritérium feltételként 
szabja meg, hogy amikor belép egy tagállam, akkor a koppenhágai kritériumokat 
teljesítenie kell. Mindazonáltal ez a mechanizmus valóban a levegőben lóg. A kérdés 
az, hogy mire terjesszük ki és hogyan. Számomra a legnagyobb probléma a 
jogállamisági mechanizmust illetően egyébként az, hogy ki akarják terjeszteni az 
Európai Unió hatáskörébe nem tartozó kérdésekre is. S azt mondja, hogy 
rendszerszerű zavar van egy adott országban. Mit jelent a „rendszerszerű zavar” 
kifejezés? Annyi bizonytalan jogfogalmat használ a közlemény, hogy félő, hogy annak 
az átültetése így veszélyeket hordoz magában. Mindezek miatt én nagyon óvatos 
vagyok.  

De attól is óvatos vagyok, hogy a Bizottság felemeli ezt a kérdést a Tanács 
szintjére, és innentől kezdve a tagállamok egymásra fognak mutogatni, hogy nálad 
milyen jogállamisági probléma van, nálad meg milyen. Például a roma lakosság 
zavarai Franciaországban. Ismerjük az idevonatkozó Reding-álláspontot; nem 
akarnék most ezekbe belemenni. S akkor kialakul majd a bűnös keresése, és a kis 
államok és nagy államok között. Nyilvánvalóan ez is óhatatlan, hogy az Európai 
Unióban a tényeket tudomásul kell venni, vannak kis országok, és vannak nagy 
országok. És ha ezeket megnézzük, és őszintén tükörbe nézünk, egy nagy ország 
érdekérvényesítő képessége messze több, mint egy kis ország érdekérvényesítő 
képessége. Tehát a jogorvoslati mechanizmust illetően, én azt gondolom, rendkívül 
óvatosnak kell lenni. Én nem érzem kiérleltnek ezt a vitát. Úgy gondolom, ez 
folyamatosan még napirenden lesz. Lehet, hogy ebben lesz valamifajta jogalkotás. A 
Bizottságnak most is megvannak az eszközei, a Bizottság most is véleményt kérhet, a 
Bizottságnak most is ugyanolyan eszközei vannak, mint a 7-es cikkelyt megelőzően 
egy eljárás megindítására. Tehát, én azt gondolom, ez még nincs kiérlelve.  

Hozzá kell tenni egyébként, hogy valóban, az Európai Unióban azt gondolom, 
egy csomó kérdésben választ keres maga az Európai Unió, ilyen a Tanács és a 
Parlament közötti viszony. Láthatjuk az Európai Bizottság elnökének a kinevezését 
illetően, hogy most akkor a Tanácsnak van joga vagy pedig a Parlamentnek. Tehát 
számos kérdés még nincs eldöntve, azt gondolom, ezek a következő évek nagy vitái.  
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Mindenesetre a tagállamok is a szerződések őrei. Tehát nemcsak a Bizottság a 
szerződések őre, hanem mi is a szerződések őrei vagyunk. Elfejtettem az expozémban 
mondani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy az Igazságügyi Minisztériumban - 
kormányprogram ide vagy oda, körülbelül tudja az ember, mi lesz a feladata, elnézést 
kérek, hogy ezt mondom - beavatkozóként figyeljük azt, hogy az Európai Unió 
Bírósága előtt milyen eljárások vannak, melyik országot citálták oda, a mi 
jogszabályaink mennyire érintik ezt a beavatkozói pozíciót, akarunk megjelenni vagy 
nem akarunk megjelenni. Ezek olyan kérdések, amelyek szakmai kérdések, nem 
politikaiak. Szakmai kérdések, és ezekben a szakmai kérdésekben nekünk állást kell 
tudni foglalni. Tehát azt gondolom, hogy itt a tárcára egy kimondottan jelentős 
európai uniós hatáskör fog hárulni, és ezért ezeknek a kérdéseknek, amiket erre nézve 
kaptam, kimondottam örülök és meg is fogom fontolni ezeket.  

A következő, amit Bana Tibor mondott. Ha jól értettem, a kérdés arról szólt a 
lopakodó jogszabályalkotással kapcsolatban, hogy milyen jellegű a visszaállamosítása 
a hatásköröknek. Ez egy elvi kérdés. Itt nyilván van egy brit pozíció, van egy holland 
pozíció, ezek megjelentek, ismertek ezek a pozíciók, hogy azt mondják, hogy igen, 
vissza kell hatásköröket hozni, tehát erről van egy vita.  

A magam részéről én is úgy érzem, hozzá kell tenni, hogy az Unió számos olyan 
kérdéssel foglalkozik, amivel nem kellene foglalkoznia. Az Unió népszerűsége azért is, 
ha szabad így mondanom, viszonylag alacsony az Unió tagállamaiban, mert a 
polgárok - legyen szó bármelyik országról - úgy érzik, hogy bizonyos ügyekbe 
beavatkozik az Unió ilyen és ilyen ügyekben. Hogy például egy darunak a nem tudom 
én, milyen emelőszintje hány méteres legyen az Unión belül - és még sorolhatok 
rengeteg technikai szintű kérdést, a kistermelőkre vonatkozó szabályoktól kezdve 
egyebeket sorolhatok -, én nem vagyok benne biztos. Úgy gondolom, az Európai 
Uniónak politikai ügyekkel kellene foglalkozni, olyan politikai ügyekkel, amelyek 
Európát érintik - a klímaváltozástól kezdve sorolhatom az energiapolitikát -, és nem 
biztos, hogy azokkal az apró technikai szabályokkal, amik az állampolgárok életét 
viszont megnehezítik. Én ezért egy kicsit óvatos vagyok, és magam is úgy látom, hogy 
vannak itt feladatok, hogy az Unió hatásköreiben hogyan kell meghúzni a határokat.  

Az ügyhátraléka Strasbourgnak az Európa Tanácsot érinti alapvetően, hozzá 
kell tenni, az Alapjogi Charta természetesen tartalmazhat rendelkezéseket, és még a 
jogállamisági mechanizmusra visszatérve arra is ki kell térni, hogy az Unió maga 
tartsa be a jogot, tehát a jogállamisági mechanizmust nemcsak hogy a tagállam tartsa 
be, hanem az Unió is tartsa be a rá vonatkozó jogszabályokat. 

A következő kérdés a szabadalmi bíróságot illeti. A továbbképző intézet lenne 
Magyarországon, a szabadalmi bíróságnak regionális szervei is lesznek. Tudomásom 
szerint erre nézve előrehaladott helyzetben vagyunk, és a bírák kijelölése megtörtént 
a tagállamok részéről, tehát ténylegesen a döntéseket kell meghozni ahhoz, hogy ez 
megkezdje a működését.  

Józsa Zoltán képviselő úrnak.. (Dr. Józsa István: István.) Elnézést kérek, úgy 
írtam, csak rosszul mondtam. Ismét azt mondanám, hogy jogutódlás van, én 
megöröklöm a kodifikációs feladatokat, azt tudom, százszázalékosan. Ez egyértelmű, 
hogy az igazságügy hatáskörébe mi tartozik. Van gyakorlatilag ezenkívül a második fő 
terület, az európai uniós ügyek, a harmadik pedig az igazságügyi kapcsolatrendszer. 
Tehát én azt gondolom, hogy erre a három fő pillérre fog épülni a minisztérium 
munkája. Ez a három fő pillér jól látható, a feladatok is, hogy a Pp., a Be. kapcsán 
milyen kodifikációkat akarunk, tudjuk, és azt is, hogy gyakorlatilag a másik két 
ágazatban mik a feladataink, ebből ma az európai ügyi feladatokról igyekeztem 
beszámolni. 
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Az alkotmányosság és alkotmányvédelem kérdése: való igaz mint volt 
alkotmánybíró is úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és a tárcának ebben 
igenis nagyon komoly szerepet kell kapnia. Én azt gondolom, ez presztízskérdés is. 
Presztízskérdés olyan szempontból, hogy van egy alkotmányosság és van egy európai 
uniós szerződés. Nyilvánvalóan a jogalkotónak és a jogalkotásért elsőrendű 
felelősséggel tartozó miniszternek van véleménye. Van véleménye arról, hogy valami 
alkotmányos vagy nem alkotmányos, és arról is van véleménye, hogy gyakorlatilag a 
szerződésbe ütközik vagy nem ütközik a szerződésbe. Ha igen, a szükséges 
módosításokat természetesen el kell végezni. Én a magam részéről a 
tárcaegyeztetéseket nagyon fontosnak tartom. 

Ami az Alkotmánybíróság hatáskörének a korlátozását illeti, szeretném 
megjegyezni mint volt alkotmánybíró, hogy én az actio popularis eltörlését helyesnek 
tartottam. Magam is úgy gondolom, mivel 1600 ügy érkezett az Alkotmánybíróságra, 
rendkívül parttalan volt, ehhez képest az alkotmányjogi panasznak van három fajtája, 
és mind a három fajta biztosítja, hogy az, aki úgy véli, hogy az alapjogaiban sérelem 
éri, el tud jutni ma az Alkotmánybíróságra, mint a gyakorlatát is látjuk. Nem 
szeretnék jog-összehasonlításba belemenni, hogy melyik országban mi van, mert az 
indifferens ebben az ügyben, de azt gondolom, a mi szabályozásunk a Velencei 
Bizottságnál nem kapott kritikát, ami a hatásköröket illeti, tehát a 
hatáskörcsökkentés nem kapott kritikát, ezekben a részekben az actio popularis 
megszüntetése, illetőleg az alkotmányjogi panasz, sőt, igazából az alkotmányjogi 
panaszt illetően kimondottan dicséretet. 

Ami igazából valóban fölmerül, a konferenciák 2011-ben. Magam is szerveztem 
konferenciákat, és minden konferenciát egy téma köré építettünk föl. Én magam elég 
sok külföldi professzort tudtam meghívni Magyarországra, ahol az Alkotmánybíróság 
hatásköréről beszéltünk, beszéltünk arról, hogy a határon túli közösségeknek milyen 
lehetőségük van egy alkotmányban való megjelenésre, szükség van-e arra a 
képviseletre, parlamenti képviseletre, vagy választójogot lehet-e adni, idenézve 
modelleket hoztunk föl. Én nagyon sok konferenciát szerveztem Magyarországon 
ebben a témakörben, ugyanúgy a különböző egyetemek is. A konferenciák téma köré 
csoportosultak, de mindegyik az alkotmányozással függött össze, mert mindegyik ügy 
egy adott ügyre fókuszált, tehát nem a szabályozási elv 2. cikkelyéről vagy éppen a 
Salamon László-féle 2. cikkelyről, vagy az Alaptörvény, nemzeti hitvallás 2. 
cikkelyéről, hanem az ügyekről beszéltünk, és az ügyekben kerestünk megoldásokat. 

A harmadik témakör, amit fölvetett, a folyamatban lévő jogalkotások. Én azt 
gondolom, folyamatban lévő jogalkotásnál még számos módosító indítvány kerülhet 
napirendre, a számos módosító indítványt az illetékes parlamenti bizottságok 
megvitatják, elfogadják, és ezt követően fog kiderülni, hogy a jogszabály elfogadásra 
kerül vagy sem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tisztelt miniszterjelölt úr válaszait, ami felért egy 

egyetemi előadással. Köszönjük szépen, tanultunk mindnyájan. 
Én úgy vélem, hogy a miniszterjelölt úr expozéja és jelen esetben a kérdésekre 

adott válasza, csakúgy, mint az alkotmánybírói, egyetemi professzori és nagyköveti 
előélete egyértelműen bizonyította, hogy az igazságügyi miniszteri tisztre 
maximálisan alkalmas. De föl kell tennem a kérdést a bizottságunk tagjai előtt. De 
mielőtt ezt megteszem, eseti képviseleti megbízást jelentek be: Gyopáros Alpár 
képviselő urat Csöbör Katalin képviselő asszony helyettesíti. 
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Határozathozatal 

Most pedig szavazást rendelek el. Ki az, aki támogatja Trócsányi László 
igazságügyi miniszteri tisztségre való alkalmasságát? (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Kettő tartózkodással a bizottság… (Bana Tibor: Egy nem 
szavazat.) És egy nem szavazattal a bizottság támogatta a miniszterjelölt úr 
kinevezését. Köszönöm szépen.  

Gratulálok miniszterjelölt úrnak. Ahogy expozéjában említette, mi el is várjuk 
miniszter urat, hogy legyen gyakori vendégünk, hiszen van egy közös feladatunk, az 
európai jogharmonizáció, és ebben különös tekintettel a szubszidiaritás - amit 
nehezen tudnak a képviselőtársaim kiejteni -, ami az egyik esszenciája a 
bizottságunknak. Remélhetőleg az elkövetkezendő négy esztendőben gyakorta fogunk 
találkozni, úgyhogy mindig itthon fogjuk köszönteni a miniszterjelölt urat. Köszönöm 
szépen.  

Elnöki zárszó 

Mielőtt az ülést bezárnám, bejelentem, hogy a bizottság soron következő 
üléseire holnap, június 4-én szerdán kerül sor ugyanebben a teremben. 10 órakor lesz 
dr. Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti 
meghallgatása, 14.30-kor pedig Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy bizottságunk 2014. június 6-án, 
pénteken 10 órakor ülést tart a főemelet 66. számú teremben. Tervezett napirendi 
pontjaink: Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 
szerződése módosításának kezdeményezéséről szóló határozati javaslat, Vona Gábor 
és képviselőtársai indítványa, amelyet H/7. szám alatt kaptak kézhez - a határozati 
javaslat tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk -, továbbá az európai uniós 
csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról 
szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, Molnár Csaba 
független képviselőtársunk indítványa amelyet T/108. szám alatt kaptak kézhez 
képviselőtársaim. Ennek az indítványnak is a tárgysorozatba-vételéről fogunk 
dönteni.  

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a jelenlétet. A bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 12 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Soós Ferenc 


