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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, kedves vendégeinket és köszöntöm a 
napirendi pont előadóját, Miskolczi Barna miniszteri biztost az Igazságügyi 
Minisztérium részéről.  

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

Második teendőnk a napirendi pont elfogadása. Képviselőtársaim a törvényi 
előírásnak megfelelően e-mailen megkapták a napirendi pont javaslatomat. A mai 
ülésre egyetlen egy napirendet terveztünk: a Tanács rendelete az Európai Ügyészség 
létrehozásáról. Egy tájékoztatást hallgatunk meg az aktuális helyzetről. (Dr. Legény 
Zsolt megérkezik a bizottság ülésére.) 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban 
valakinek még véleménye, kommentárja. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.  

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pont 
megtárgyalását. (Szavazás.) Köszönöm.  

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet.  

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - A Tanács rendelete az Európai Ügyészség 
létrehozásáról [COM (2013) 534; 2013/0255/APP] (Tájékoztató az 
aktuális helyzetről) 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk az egyetlen napirendi pontunk 
megtárgyalásához: a Tanács rendelete az Európai Ügyészség létrehozásáról. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy Gyopáros és Józsa képviselőtársunk ma és 
holnap az úgynevezett fiskális paktum 13. cikke szerinti gazdaságpolitikai 
interparlamentáris konferencián vesz részt Luxemburgban, mert tudják a vendégek 
is, hogy luxemburgi elnökségünk van. Ezért majdnem minden héten Luxemburgba 
megy a bizottságunk valamelyik tagja. Reméljük, hogy sikeres lesz ez a tárgyalás.  

Egyúttal engedjék meg, hogy köszöntsem az ELTE jogi karának ülésünk iránt 
érdeklődő megjelent hallgatóit és oktatójukat, Somssich Rékát. Köszöntöm önöket. A 
hallgatóknak mondom, hogy önök nagyon szerencsés helyzetben vannak, mert az 
Országgyűlés legfontosabb bizottságának bizottsági ülésén vehetnek részt. Bár, kivéve 
a jogászokat, kevesen tudják, de önökből remélhetőleg jogászok lesznek, hogy miért 
fontos ez: olyan statútummal rendelkezik bizottságunk, ami például a tárgyalt 
napirendi ponttal kapcsolatban is megmutatkozott, vagyis az Európai Ügyészséggel 
kapcsolatban a mi bizottságunk volt felhatalmazva, hogy az úgynevezett sárga lapos 
eljárást folytassuk le az Európai Bizottság ellenében, ami meg is történt, hála 
istennek.  

Aztán, legalábbis nálunk, ez verte ki a biztosítékot, mert összejött a 14 
parlamenti kamarának az indokolt véleménye, a reasoned opinion. Aztán mindezek 
után Barrosoék ugyanazt benyújtották. Hát akkor minek vagyunk mi? Akkor 
felesleges az egész eljárás, akkor felesleges volt a lisszaboni szerződés, meg ezzel 
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kapcsolatban minden procedúra. De a lényeg az, majd hallhatjuk az előadótól, a 
miniszteri biztos úrtól, hogy milyen változások vannak ez ügyben. Tehát ezt csak azért 
említem, mert máskor is szeretettel várjuk, és ajánlom bizottságunk munkatársait, 
Juhász László főtanácsadó urat, aki mindenféle szemináriumokat szokott szervezni 
ezzel kapcsolatban.  

Tehát lényeges, hogy a preambulumban, tehát az európai jogalkotás 
rendszerében mi is már most, kvázi a nemzeti parlamentek valahol részt veszünk, és 
az úgynevezett demokráciadeficit csökkentése szempontjából hála istennek az új 
Európai Bizottság most már rájött arra, hogy egy szorosabb kapcsolatot kellene 
kiépíteni a nemzeti parlamentekkel. Ennek ürügyén a mostani ciklus első részében, 
pontosan egy éve alakult meg a Juncker Bizottság. Lassan öt európai biztos látogatott 
el hozzánk, és eszmecserét folytattunk. Ez is jelzi azt, hogy a Bizottság rájött arra, 
hogy itt valamit kezdeni kell a demokráciadeficittel, mert az európai polgárok el 
fognak fordulni a jogalkotótól, kvázi az Európai Bizottságtól, meg az Európai 
Parlamenttől.  

Egyébként jól jelzi ezt, tessék megnézni, hogy az európai parlamenti 
választásokon hányan vesznek részt. Minden öt évben látunk elrepülni errefelé egy 
európai parlamenti képviselőt, aztán ennyi. Éppen ezért fontos, hogy ezt a szakadékot 
próbálják meg csökkenteni, ami most egyébként menekültügyben is látszik, hogy az 
európai politikai elit az úgy elvan magának, meg vagyunk mi, európai polgárok.  

Tehát nagyon kérdéses az, hogy hogyan lehet ezt a szakadékot csökkenteni. Ha 
ez nem sikerül, akkor bizony utcára megy a nép, mint ahogy például Portugáliában, 
Olaszországban a fiatalok a munkanélküliség szempontjából tették. Például 
Portugáliában több, mint 50 százalék volt a fiatal munkanélküliek száma, és úgy 
érezték például a portugál polgárok, hogy a Bizottság nem tesz meg mindent ez 
ügyben. Nos, mindezt csak azért mondtam, hogy még növeljem a bizottságunk 
ázsióját.  

Nos, tehát akkor hozzákezdünk a napirendi pont megtárgyalásához. Az 
Európai Ügyészség, rövidítve az EPPO, kérdéskörét egyeztetési eljárás keretében az 
idén legutóbb, ha jól emlékszem, áprilisban vitattuk meg, akkor is Miskolczi 
miniszteri biztos úr tájékoztatott bennünket a jelen helyzetről.  

A rendelettervezetet több, mint két évvel ezelőtt terjesztette elő az Európai 
Bizottság, és ahogy említettem, 2013 őszén rekord számú, összesen 14 nemzeti 
parlamenti kamara fogadott el indokolt véleményt, meghaladva a sárga lapos 
eljáráshoz szükséges küszöbszámot. Egyébként megjegyezzük, hogy most is várakozó 
állásponton vagyunk, mert van egy másik sárga lapos eljárásunk, amit már az 
Országgyűlés megtárgyalt, és el is küldtünk a Bizottság elnökének a múlt héten, a 
válságmechanizmus és a kvóták ügyében, amiről úgy érezzük, hogy ez a 
szubszidiaritás megsértése. Jelenleg hét szavazat van. Sajnos a lengyel kollégák, mivel 
közbejött a választás, nem tudtak ilyen indokolt véleményt elküldeni, de nekik is 
ugyanilyen a véleményük. Tehát ha ehhez hozzászámolom a nem érvényes kettőt, az 
már kilenc. (Csöbör Katalin megérkezik a bizottság ülésére.) 

Reménykedünk ebben, bár ma 16 óráig záródik le a határidő. Mindenesetre én 
két hete elmondtam Luxemburgban, a bizottsági elnöki értekezleten, hogy ha nem is 
jön össze a nemzeti parlamenteknek a szükséges szavazata, akkor is vegyék jelzés 
értékűnek. Tehát nemcsak a választások előtt érdemes figyelembe venni a nemzeti 
parlamentek véleményét, hanem folyamatosan.  

Ha ez a Bizottság valóban megváltoztatta a fizimiskáját, tehát a nemzeti 
parlamentekkel való kapcsolattartását, akkor ezt remélhetőleg jelzés értékűnek veszi, 
és valamilyenfajta más előterjesztése lesz. Mindenesetre a magyar parlament 
immáron másodszor élt ezzel a sárga lapos eljárással. Ezzel is biztatom a kollégákat, 



7 

hogy ha már egyszer van lisszaboni szerződés, meg van fogalmazva szépen a 
menetrend, akkor ezt használjuk ki. Az a gond, hogy az Európai Parlamentben és az 
európai kollégák nem olvasták, vagy kevésbé olvassák a lisszaboni szerződést, pedig 
ez egy olyan lehetőség, amit nekünk maximálisan ki kell használnunk.  

Nos, tehát célunk, hogy az egyeztetési eljárás keretében folyamatosan kísérjük 
figyelemmel a Tanácsban folyó munkát, és lehetőség szerint minden elnökség alatt 
egyszer napirendre vegyük a tervezetet. Megjegyzem, hogy az egyeztetési eljárás 
keretében az Országgyűlés elnöke az Igazságügyi bizottságot kérte fel 
véleményalkotásra, és az elfogadott véleményt képviselőtársaim részére megfelelő 
formában eljuttattuk, hasonlóan az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatását is.  

Nos, eme remek bevezető után akkor átadom a szót a miniszteri biztos úrnak. 
Kérem, hogy röviden tájékoztasson bennünket, bizottsági tagokat és természetesen az 
egyetemistákat is, akik legalább annyira érdeklődnek a téma iránt, mint mi, de nekik 
még vizsgázniuk is kell talán ebből, mi már túl vagyunk a vizsgákon, hogy hogyan is 
állunk az Úr színe előtt. Tessék parancsolni! 

Dr. Miskolczi Barna tájékoztatója 

DR. MISKOLCZI BARNA miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök Úr! Tisztelt Képviselők és Hallgatók! Tanárnő! 
Mindenekelőtt azzal kezdeném, hogy az Európai Ügyészség, az EPPO Concept egy 
kifejezetten büntetőjogi jellegű jogalkotási termék lenne az Európai Unióban, tehát 
annak azért nagy hagyományai még nincsenek.  

Abból az alapból indulnánk ki, és az elemzésen is ez fog végighúzódni majd, 
amit itt elmondok, hogy a magyar álláspont abban a részében nem változott április 
óta, sőt, soha nem változott, hogy akkor és úgy érdemes létrehozni az Európai 
Ügyészséget, hogyha az megfelelő hozzáadott értéket tartalmaz ahhoz képest, amit 
egy tagállami igazságügyi hatóság tud végezni. A következetes tárgyalási álláspontunk 
is ezt tükrözi.  

Noha észleltük azt, hogy az Európai Bizottság részéről ezt a kérdést egy picit 
túldimenzionálták, nem is kicsit, és olyan tulajdonságokkal ruházzák fel, amiknek a 
képviseletére ez a szervezet valószínűleg nem lesz alkalmas. Tehát azért azt, még 
egyszer, látni kell, hogy vannak bűncselekmények, amelyeket üldözni kell, és ezeket a 
tevékenységeket a tagállami hatóságok látták el eddig.  

Az Európai Bizottság felkarolt egy olyan elképzelést, egy nagyon réges-régi 
elképzelést, amit a jogtudomány dolgozott ki, amelyik megkönnyítené vagy 
megkönnyítette volna az ilyen jellegű európai bűncselekmények üldözését. Ettől azért 
már eléggé eltávolodtunk. Tehát azt lehet látni, és a mi meggyőződésünk az, hogy 
abban a formában, ahogy a Bizottság elképzelte az Európai Ügyészség működését, az 
nem lenne működőképes és valószínűleg hatékony sem.  

Ennek lett a következménye természetesen a sárga lapos eljárás, amiről az 
elnök úr is beszélt az imént. Én annyira már nem mennék vissza, inkább csak arról 
számolnék be, hogy azóta mi történt.  

2015. június 5-én volt egy Bel- és Igazságügyi Tanács ülés, amely az EPPO-
rendelet 1-16. cikkelyig tartó részét vizsgálta át, és egy elvi egyetértést várt a 
miniszterektől. Ez azért lett volna fontos, mert az elvi egyetértés azt jelentette volna, 
hogy ahhoz technikailag még hozzá lehet nyúlni, viszont koncepció szintjén már az 
maradt volna, de ezt nem kapta meg. A tagállamok széles koncepcionális 
támogatásukról biztosították az ülésen elhangzottakat. Ez a broad conceptual support 
nevű intézmény, ami azt jelenti, hogy további munka alapját képezheti minden 
megállapítása. Ez lényegében azt jelenti, hogy igen, hozzá lehet nyúlni a későbbiekben 
is még ezekhez az alapokhoz is.  
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Látszik tehát, hogy nagyon ellentmondásos ennek a kérdésnek a tárgyalása a 
BIÜT-ön. Az október 9-ei BIÜT a 24-35. cikkekig nézte át a tervezetet. A luxemburgi 
elnökség eredeti tervei szerint itt is egy részleges általános megközelítést értek volna 
el, azonban több tagállam, köztük Magyarország is, de Portugália, Ciprus, Írország, 
Hollandia, Litvánia és még mások, jeleztek lényeges kifogásokat egy-egy cikk 
tekintetében, ami oda vezetett, hogy ezen cikkek vonatkozásában is ez a széles 
koncepcionális támogatás lett csupán, tehát egyfajta elvi támogatottság.  

Ekkor azonban, ezen a BIÜT-ön azért voltak olyan felszólalások, amelyek 
felhívták a figyelmet arra, hogy jelen formájukban a folyamatok arra irányulnak vagy 
arrafelé, abba az irányba mutatnak, hogy az EPPO koncepciója ki fog üresedni. 
Olaszország, Bulgária és maga a Bizottság is erre az álláspontra helyezkedett.  

Ennek elkerülése érdekében Olaszország egy úgynevezett menekülési tervet 
sürgetett, amivel az ő álláspontjuk szerint megmenthető lenne az EPPO, hogyha túl 
sok kompromisszum következtében már vállalhatatlan mértékű kiüresedés 
fenyegetné.  

Jelenleg a 17., a 23., a 28. a) és a 36-37. cikkeket érintően folynak a 
tárgyalások. Szintén az az elképzelés, hogy részleges általános megközelítést érjenek 
el a tagállamok ezekben a kérdésekben, de már felütötte a fejét az az elképzelés is, 
hogy egy megerősített együttműködés keretében jöjjön létre az Európai Ügyészség 
intézménye. Tehát csak azok a tagállamok fogadják el, amelyek úgy gondolják, hogy 
erre készen állnak, és ezek nélkül a kompromisszumok nélkül is képesek és 
hajlandóak lennének elfogadni. 

A magyar álláspont ezzel kapcsolatban az, hogy mi nem örülnénk annak, 
hogyha ilyen módon, megerősített együttműködés keretében jönne létre az EPPO 
intézménye. Mi érdekeltek vagyunk abban, hogy az EPPO létrejöjjön, de úgy, ahogy az 
elején említettem, hogy megfelelő mértékű hozzáadott értéket tartalmazzon az 
intézmény ahhoz képest, amit a tagállami ügyészségek és nyomozó hatóságok képesek 
ma teljesíteni. Ez egybecseng azzal, hogy a szubszidiaritás és a hatékonyság elvét kell 
tiszteletben tartani.  

Nem célunk tehát az, hogy magyar részvétel nélkül jöjjön létre az új szervezet, 
hiszen csak akkor működhet az EPPO intézménye hatékonyan, hogyha abban minél 
több tagállam, lehetőség szerint mind, részt vesz, és ilyen módon közös erővel, 
összefogással, és ha kell, akkor kompromisszumok révén alakítsuk ki az ezzel 
kapcsolatos szabályozást, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel 
szemben hatékony legyen a fellépés.  

És ez az, amiért konstruktívan részt veszünk a szöveg kidolgozásában, ülésről 
ülésre, sőt, megvizsgáltuk a legfőbb ügyész úrnak az a bizonyos hálózati modellre 
vonatkozó elképzelését is, amelyet ők ott, az ügyészségen dolgoztak ki. Végül is a 
hálózati modell bemutatásra került V4 plusz 2 körben, de idő hiányában már nem 
tudták támogatni ezt a V4-országok.  

A magyar álláspont abban a részében változatlan, hogy továbbra sem a 
Bizottság által kétszer beterjesztett office típusú EPPO-t támogatja, tehát egy 
központosított, Brüsszelből irányított ügyészséget, hierarchikus felépítésű 
ügyészséget, hanem a szubszidiaritás elvének sokkal jobban megfelelő kollégiumi 
modellt, ami azt jelenti, hogy egy kollégium, egy testület lenne az, amelyik az Európai 
Ügyészséget irányítaná. Minden tagállam küldene oda egy-egy tagot, és a tényleges 
nyomozati és ügyészi munkát pedig a tagállamokban úgynevezett delegált ügyészek 
végeznék el. Ez közelebb hozná a döntési szintet a tagállamokhoz. 

A jelenlegi rendszerben, az a meggyőződésünk, hogy ez máshogy nem is 
képzelhető el, tehát nem lehet máshogy fellépni az Unió pénzügyi érdekeit sértő 
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bűncselekmények ellen, tekintettel arra, hogy az EPPO önmaga egy olyan intézmény, 
aminek sem eljárásjoga, sem pedig anyagi joga egyelőre nincsen.  

Tudjuk, hogy van ez a bizonyos PIF-irányelv, amit sokan szoktak úgy 
emlegetni, hogy ez az EPPO anyagi büntetőjoga, de valójában ez nem az, hiszen ez 
csak egy bűncselekményi katalógus, és minimum büntetési tételeket szab meg. Ez 
nem tekinthető egyenértékűnek a Büntető törvénykönyv általános és különös 
részével, hiszen ott azért megtalálhatók a bűncselekmény fogalmán kívül halmazati 
szabályok, a felelősségi rendszer, a büntethetőségi akadályok rendszere, és még 
számos olyan dolog, ami nélkül nem beszélhetünk büntető anyagi jogról. Tehát ilyen 
az EPPO-nak nincsen. Ha pedig nincsen, akkor az igazságszolgáltatás csakis a 
tagállami anyagi és eljárásjog alapján járhat el, nyilván azokkal a rendelkezésekkel 
kiegészített tagállami jogok alapján, amiket tartalmaz majd az EPPO-rendelet, illetve 
a PIF-irányelv, de alapvetően mégiscsak tagállami jogról van szó.  

Hogy ennek a felügyeletét hogyan látja el az Európai Ügyészség, az a kérdés. A 
magyar álláspont ragaszkodna ahhoz, hogy a tagállami delegált európai ügyész 
munkáját, aki tehát a tagállamban van, kétkalapos ügyészként működik, az ő 
munkáját a tagállami európai ügyész felügyelje, és ne pedig egy olyan állandó tanács 
az Európai Ügyészségen belül, ahol az európai főügyész és valamely tagállamoknak az 
európai ügyészei vennének részt, hiszen ők valószínűleg nem ismerik a magyar anyagi 
és eljárásjogot olyan szinten, amilyen szinten ez ehhez szükséges lenne. 

A magyar elképzelés szerint a magyar delegált európai ügyész járna el ezekben 
az úgynevezett PIF-ügyekben, és a munkáját a magyar európai ügyész felügyelné. A 
kollégium természetesen egyedi ügyekbe nem szól bele, általános stratégiai irányítás 
lenne az ő feladata. Bizonyos jogköröket természetesen megkaphatnának az állandó 
tanácsok, de a döntési jogkör alapvetően a magyar európai ügyésznél és a magyar 
delegált európai ügyésznél lenne megtalálható. 

Így hát nem kerülhetne sor olyan helyzetre, hogy egy magyar csalási ügyben a 
magyar delegált európai ügyész munkáját egy olasz, egy szlovák és egy román 
tagokból álló testület felügyelné, és bírálná el például az ezzel kapcsolatos panaszokat, 
és fordítva sem, tehát az ő ügyeikben sem magyar járna el. Mondom, bizonyos 
jogköröket lehetne telepíteni az állandó tanácsokhoz, de alapvetően a döntéshez 
legjobban értő tagállami ügyészek, delegált ügyészek és európai ügyész járnának el. 

Ehhez az állásponthoz szeretnénk közelíteni, és ebben nem vagyunk egyedül, 
tehát Magyarország nem egyedül küzd ebben, hanem a tagállamok jó része 
gondolkodik hasonló módon, mint ahogy mi, hiszen mindenkire általános érvényű a 
szubszidiaritás és a hatékonyság követelménye, az pedig ilyen módon lenne 
szerintünk biztosítható.  

Alakul egyébként a Bizottság hozzáállása is. Mára már azért magukévá tették a 
kollégiumi struktúrát, tehát már nem ragaszkodnak ők sem a hierarchikus, egy 
európai ügyészre épülő office típusú struktúrához, kivéve akkor, hogyha megerősített 
együttműködés keretében jönne létre az EPPO, mert akkor bármi elképzelhető, akkor 
még ez is. Csak az nem világos még, hogy az akkor hogyan működne olyan PIF-
ügyekben, amik olyan tagállamokat is érintenek, ahol nincs Európai Ügyészség és 
amely országok nem vesznek részt a megerősített együttműködésben.  

A magyar álláspont tehát ez lenne. És amit még tudunk, az az, hogy 
decemberben lenne egy BIÜT, ahol mi továbbra is ezt az álláspontot képviseljük 
majd. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztést. Reméljük, hogy ennek lesz 

folytatása, és egyszer csak véget ér a történet.  
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Megnyitom a vitát, képviselőtársaim. Akinek kérdése, véleménye van, az most 
elmondhatja. (Bana Tibor jelentkezik.) Bana alelnök úré a szó elsőként. 

Kérdések, felvetések, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Miniszteri Biztos Úr! Tisztelt Bizottság! Én is nagyon sok szeretettel 
köszöntöm a tanárnőt és az egyetemi hallgatókat.  

Az elnök úr említette, hogy minek van lisszaboni szerződés - ehhez a 
gondolathoz magam is tudok csatlakozni. De a viccet félretéve, komolyra fordítva a 
szót, én is visszautalnék a sárga lapos eljárásra, hogy sajnos az nem váltotta be ebben 
az esetben a hozzá fűzött reményeket, és azt szomorúan hallottam, hogy a 
bevándorlás kérdésében is úgy tűnik, hogy nem is lesz meg a szükséges számú 
szavazat a jelek szerint. Ezzel kapcsolatos félelmeimnek a plenáris ülésen már hangot 
adtam.  

Kimondottan az Európai Ügyészséggel kapcsolatban megköszönöm a 
miniszteri biztos úrnak, hogy korrekt és átfogó tájékoztatást adott számunkra. Arra 
szeretném megkérni, egy kicsit bővebben beszéljen arról, hogy az egyes 
tagállamoknak mi az álláspontja, mert mondta, hogy a többség a magyar 
véleményhez hasonlóan foglal állást. Egy kicsit részletesebben szeretném ezt látni, 
mert nekem azért vannak olyan félelmeim, hogy adott esetben, hogy ha egy javaslat 
elfogadásra kerül, akkor a későbbiek során akár az egész felépítés olyan irányba 
mozdulhat el, ami számunkra egyáltalán nem kedvező és a szubszidiaritás elvének 
nem felel meg.  

Az nagyon örvendetes és helyénvaló, hogy a magyar álláspontot igyekszünk 
képviselni a megfelelő fórumokon, viszont az az félelem, mondom, él bennem, hogy 
akár később, hogy ha végig ott vagyunk, akkor egy olyan irányba mozdulhat el ez, ami 
számunkra már nem lenne megfelelő. Tehát örülnék, hogyha ezeket az aggályaimat is 
el tudná oszlatni a biztos úr. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl képviselőtársam! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Én is csak egy rövidet kérdeznék. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Miniszteri Biztos Úr! Én elöljáróban azt szeretném elmondani, hogy amit a 
magyar kormány képvisel, azt én elfogadhatónak tartom, amit az Igazságügyi 
bizottság is megfogalmazott. 

Amiről pedig az elhangzottakkal kapcsolatban az elnök úr felvezetőjében is szó 
volt, és ön is, miniszteri biztos úr, sokszor hivatkozott a szubszidiaritásra. Mivel a 
hallgatók és a tanárnő is itt van, azt kell elmondanom, hogy az Európai Unió végig 
azzal büszkélkedik, hogy mindenféle szubszidiaritás vizsgálatokat folytat le 
különböző tagállamokban, és lám-lám, itt van egy példa, amikor éppen az Európai 
Unió, a Bizottság a szubszidiaritást nem igazán akarja tudomásul venni, figyelembe 
venni, és amit az alelnök úr mondott, azzal egyetértve, úgy néz ki, hogy végül is a 
tagállamokon belül is különböző módon ítélik meg a szubszidiaritást.  

És akkor jön az a probléma, hogy hogyan is van az, hogy amikor mi úgy 
gondoljuk, hogy mi magunk, nemzetállamok szuverén módon szeretnénk megítélni 
a legalsó szinten a magunk dolgában ezeket a kérdéseket, akkor előállhat olyan eset, 
hogy ezt megkerülik. Lásd most éppen a bevándorlási politikában a 
belügyminiszterek által elfogadott kvótarendszert, amiről, ha a lisszaboni 
szerződésben nézelődünk egy kicsit, márpedig itt jogászok, meg hozzáértők vannak, 
akkor tulajdonképpen azt kell megállapítani, hogy igen, itt néminemű zavar támadt.  
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Aztán még arra is szeretném felhívni a figyelmet, itt már elhangzott, hogy ez 
valamikor 2012-ben vagy 2013-ban indult, és akkor, jó esetben ha 2016-ban 
eljutunk valahova. Tehát körülbelül így működik ez.  

És most áttérve erre a legégetőbb problémára, a migrációs kérdésre is, csak 
összehasonlításképpen teszem ezt. Hoznak valami döntést, és képtelenek végigvinni 
azokat a gondolatokat, azoknak megfelelő tartalmat adni, mert jelen pillanatban 
sincs lezárva egyáltalán, hogy mikor lesz vége, hogyan lesz vége a migrációs 
folyamatoknak is.  

És akkor összehasonlítom, ahogy elhangzott, az EPPO kérdéskörével, hogy 
milyen jogköre, milyen lehetőségei vannak. Hát itt van párhuzam szintén, a 
FRONTEX-nél. Van nekünk már egy FRONTEX-ünk, és milyen a hatékonysága? 
Egyenlő a nullával. 

Tehát csak azért szerettem volna ezt itt elmondani, mert a harmadik 
kanyarban vagyok már ennek a bizottságnak a tagja és európai ügyekkel 
foglalkozom, hogy legalább mélységeiben lássák a hallgatók is, hogy nagyon 
nehézkesen, nagyon bürokratikus módon tudja az Európai Unió azokat az 
elképzeléseit megvalósítani, amiket valaha is kitűz, lehet, hogy jó szándékkal tűz ki, 
de egy biztos, hogy ezt keresztülvinni olyan módon, és egy kicsit azt is felemlítve, 
hogy az alelnök úr azt mondta, hogy a magyar érdek hogy nyilvánul meg. Nem is 
csak magyar érdekről van szó, hanem egyszerűen - még egyszer mondom - a 
szubszidiaritás elvének a betartásáról. És magyar érdek vagy nem magyar érdek, 
ennek a betartását hogyan is gondolják az Európai Unióban? Mert ahogy a példa 
bizonyítja, nem igazán.  

Ezt szerettem volna elmondani. 
 
ELNÖK: Következik Legény Zsolt képviselő úr. 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Biztos Úr! Először én is szeretném köszönteni a hallgatókat és a tanárnőt is. 
Örülök neki, hogy itt vannak. Remélem, hogy többször is el fognak majd látogatni 
hozzánk, mert azt gondolom, egy kifejezetten jó tananyag vagy tanalap lehet az ő 
számukra az, hogy itt vannak a mi ülésünkön is.  

Ha megengedik, én nem kérdést fogalmaznék meg, hanem inkább egy 
szerteágazó véleményt. Én ilyen örök optimista emberként teljesen pesszimista 
vagyok ezzel az üggyel kapcsolatosan, és ennek pedig az az oka, hogy próbál a 
Bizottság, vagy mondjuk úgy, hogy az Európai Unió egy ilyen nagy felhőbe vesző 
fogalommal fogalmazva, egyfajta olyan dolgot megvalósítani, aminek nincs semmi 
alapja. Szinte majdhogynem olyan érzésem van, mint ami a Gyaloggalopp című 
klasszikusban volt, amikor várat épített a király, de az elsüllyedt, mert mocsárba 
építette, aztán újra épített egy várat, de az is elsüllyedt, mert az is mocsárra épült.  

Magának az egész intézménynek nincs nemzetközi alapja. Azt nagyon jól 
tudjuk régóta, hogy a nemzetközi bűnügyi vagy büntetőjogi együttműködés 
valamilyen módon felsejlik, mindig akad egyfajta törekvés arra, hogy hogyan 
tudnánk ebben akár mondjuk az egész világra joghatósággal bíró rendelkezéseket 
megalkotni, de ez nem jön össze. Annak, hogy miért nem jön össze, annak 
természetesen különböző okai vannak.  

Összességében ez a kezdeményezés, hogy létrehozzák ezt az Európai 
Ügyészséget, ott dől meg szerintem leginkább, hogy nem lehet tudni a joghatóságát 
sem, de igazából nincs meg az a nemzetközi anyagi norma sem, amire ez az egész 
épülhetne, és ami ehhez adná meg azt az alapot, amiről aztán akár az Európai Unión 
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belül a tagállamok is véleményt tudnának formálni. Szóval szerintem ez az egész, 
mondjuk úgy, hogy hamvába holt ötlet vagy dolog lenne. 

Arra, hogy a nemzetközi, mondjuk úgy, hogy: bűnözés, az nem jó szó, hogy 
milyen magasságokban, mert az nem elég pejoratív, milyen mélységekbe tud eljutni, 
arra még biztos sok gondolatot, meg ötletet láthatunk. Ebből kifolyólag azt, hogy ezt 
nemzetközi szinten is kellene kezelni, én is egyértelműen így gondolom. Ezzel 
együtt, még egyszer mondom, ez a módszer, ez a megoldás ezen a módon szerintem 
nem tud eredményre vezetni. És azért nem, mert már önmagában a fundamentumát 
nem lehet ebben meglátni.  

Azt pedig nem a Magyar Szocialista Párt képviselőjeként mondom, hanem 
kifejezetten magánvéleményként, hogy ha lehet ilyet mondani, használtam már 
többször ezt a fogalmat én a bizottságban, én egy lelkes eurokrata vagyok, én az 
Európai Unió híve vagyok. És ha arról folytatnánk le egy vitát, hogy több Európai 
Unió kell vagy kevesebb, akkor én a több Európai Unió mellett érvelnék, de így, 
ebben a formában, ezzel a módszerrel semmiképpen nem, és ez szerintem a jövőben 
sem fog tudni működni. Remélem, példásan röviden voltam ismét, elnök úr. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szeretném kiegészíteni képviselőtársamat, azt mondta, hogy nincs 

jogalapja. Van jogalapja, tudniillik a javaslat jogalapja az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés, ennek a 86. cikke kimondja, leírja, rögzíti, hogy a Tanács az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő, úgynevezett PIF-bűncselekmények üldözésére Európai 
Ügyészséget hozhat létre, a tagállamok egyhangú támogatásával, különleges 
jogalkotási eljárás keretében. Tehát benne van az európai szerződésben.  

És ebből kifolyólag a Tanácsban tehát szükséges az egyhangú szavazat, de már 
jó előre tudja, hogy sok jogász van ebben a grémiumban, és konszenzus hiányában 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés legalább kilenc tagállam részvételével 
biztosítja a megerősített együttműködés lehetőségét. Tehát ez egy menekülési 
útvonal.  

Nyilván a javaslat fő célkitűzése az Unió pénzügyi érdekeit sértő 
bűncselekményekkel kapcsolatos európai nyomozási és vádemelési rendszer 
kialakítása az eljárás hatékonyságának növelése, továbbá a jogellenes módon 
megszerzett uniós források hatékonyabb visszaszerzése. Úgyhogy…. (Dr. Legény 
Zsolt: 30 másodpercben….) 30 másodperc, tessék parancsolni! 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm. Abszolút nincs vitám az elnök úrral, 

mert szerintem nem elbeszéltünk egymás mellett, csak lehet, hogy nem pontosan 
fogalmaztam, vagy nem teljesen érthetően.  

Én úgy gondoltam, hogy nincs ennek jogalapja, ami a nemzetközi bűnügyi 
együttműködés alapján alakulhatna ki. Az acquis communautaire alapján meg 
nagyon sok más, akár a lisszaboni szerződés alapján is, ennek van eljárásjogi 
jogalapja, hogy ilyet kezdeményez a Bizottság. Azt én értem természetesen, ez 
nyilvánvaló, de a szándék önmagában még ahhoz kevés, merthogy nincs meg az a 
nemzetközi bűnügyi együttműködés, és nincs meg az a nemzetközi büntető anyagi 
norma, ami alapján ezt meg lehetne indítani. És hogyha ez meglenne, akkor lehetne 
annak az eljárásjogi részét majd kidolgozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ezt a vitát egyébként már lefolytattuk többször, hogy mi mit 

szeretnénk, mi a magyar álláspont, és általában itt a bizottságban konszenzus 
alakult ki, támogatván a magyar kormány javaslatait. Nyilván abban is egyetértünk, 
hogy lassú víz partot mos, tehát az egész eljárási rendszer, az Európai Unió 
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törvényalkotási rendszere nagyon lassú, legtöbbször kullog az események után. És 
most, hogy aktualizáljuk a dolgokat, a menekültüggyel kapcsolatban is nagyobbrészt 
kullognak Európa egyes vezetői az események után.  

Amikor a német Bundestag alelnöke, Roth asszony, aki „Grün” egyébként 
(Derültség.), a kinti zöldeknek az egyik fontos… (Derültség.) Ezt Peisch Sándor, a 
volt német nagykövet fogalmazta meg, amikor találkozott a bizottságunk 
elnökségével három hete. Én akkor örömemet fejeztem ki, hogy nagyon jó, hogy 
eljön és a helyszínen tájékozódik. Mondtam, ha nem volna a német követségnek 
autója, akkor én vennék vonatjegyet, hogy tessék megnézni, a horvát-magyar 
határon mi történik, mi folyik, az egész beléptetési rendszert, az egész eljárási 
rendszert a menekültüggyel kapcsolatban hogyan végezzük Magyarországon, mert 
bizony a német sajtóban sokszor más jelenik meg, mint a valóság. Tehát itt a 
sajtónak is felelőssége van. 

Ugyanakkor a politikusok, akik nem látogatnak gyakran Magyarországra, 
leginkább az európai sajtóból tájékozódnak, pont, és ezek alapján sokszor vaskos 
megállapításokkal illetik Magyarországot, ami megint csak egy másik jogi fogalmat 
vet fel, amit már a rómaiak megfogalmaztak, a „quod licet Iovi non licet bovi” elvét, 
a kettős mércét. Ma úgy mondjuk az Európai Unióban, hogy az egyiknek szabad, a 
másiknak nem, illetve számon kérik tőlünk azt, amit nekik is meg kellett volna 
csinálni, illetve megcsináltak.  

Tehát kicsit nehézkes az egész rendszer az Európai Unióban, de jobbat nem 
tudunk egyelőre, és ez, legalábbis a többi világrendszerhez képest, még 
működőképes. Hát akkor milyen a többi?  

Száz szónak is egy a vége: tehát valóban lassú a mechanizmus, és ezért fontos, 
hogy az Európai Unió elnökségét mindig egy adott tagország tölti be fél évig, és 
akkor, új seprű jól seper, mondván, gyerünk, kitűz egy programot, és ezt próbálja a 
Tanácson végigverni, illetve a Bizottsággal egyeztetni. És azért megjegyzem, hogy én 
elég régóta, 1992 óta vagyok tagja ennek a bizottságnak, látom azt az egész 
jogalkotási menetet, hogy azért itt nagy változások voltak 1992 óta, tehát ahhoz 
képest már sokkal jobban működik az Unió. Ha úgy vesszük, azért történtek 
szerződésmódosítások, de önmagában véve 2004 előtt, ha jól tudom, még külön az 
alkotmányos szerződés készítésekor a Konventben azért nekünk is volt 
beleszólásunk, - ugyan még -nem voltunk tagok, csak megfigyelők. Tehát azért jelen 
esetben 28 tagállam érdekeit összeütköztetni, véleményeztetni, ennek alapján 
valami értelmes dolgot kihozni nem könnyű.  

Nos, én csak egy rövid kérdést szeretnék feltenni a biztos úrnak, hogy Jurová 
uniós biztos asszony februárban látogatta meg bizottságunkat, és akkor behatóan 
ismertette az EPPO-javaslatot. Az Európai Bizottság 2016. évi munkaprogramja, úgy 
tudom, a kiemelten fontos javaslatok között nevesítette az EPPO-t. Én kérdezem a 
biztos urat, hogy miként látja a jövőt? A holland elnökség mennyire tekinti majd 
esetleg prioritásnak a javaslatot? Vannak-e ilyen jelzések, és lesz-e valami 
előrehaladás a holland elnökség alatt?  

Ha nincs más kérdés, sajnos a hallgatóknak nem tudom megadni a szót, mert 
nem bizottsági tagok. Majd egyszer eljön az idő, hogy önök is országgyűlési 
képviselők lesznek, és akkor ne felejtsék el az öregek szavait, hogy az első bizottság 
ne a Jogi bizottság legyen, ne is a Törvényalkotási bizottság, mert ott aztán 5-8 órás 
bizottsági ülések vannak, mert minden jogszabály rajtuk megy keresztül. Nekünk 
csak a hab a tortán jut, de az épp elegendő. Ne felejtsenek majd el ebbe a bizottságba 
jelentkezni, feltétlenül. De amellett természetesen, hogy jogi diplomát szereznek, 
legyen egy szakterületük az európai jogalkotás rendszeréből kiragadván, és azért egy 
nyelvet legalább ne felejtsenek el megtanulni, ami nem az albán, hanem mondjuk az 
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angol, a német vagy a francia, a magyaron kívül, ez is hasznos lehet. (Firtl Mátyás: 
Ha el akar menni nagykövetnek, az se baj, ha tud albánul. - Dr. Legény Zsolt 
jelentkezik.) Ügyrendi! 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Egy rövid ügyrendi, elnök úr. Nem személyes 

megszólíttatás, de én úgy jöttem ide az Európai ügyek bizottságába, hogy előtte a 
TAB-ban voltam, és szeretném a TAB-ot is megvédeni. Nem mintha támadta volna 
elnök úr, kifejezetten érdemi munka folyik ott. (Csöbör Katalin: A legfontosabb 
bizottság…) 

 
ELNÖK: Így van. Mindjárt kezdődik a plenáris, de addig kibeszéljük, szó se 

róla. Valóban, én a TAB-ban lévő kollegák előtt megemelem az összes kalapomat, 
mert az a munka, amit ők csinálnak… Csak mi sokkal hatékonyabbak vagyunk, mert 
mi röviden szoktunk tárgyalni.  

Az Európai Parlamentben egy felszólalás 30 másodperc, fél perc. Vagy a 
bizottsági elnöki értekezleten mindig úgy kezdünk neki, hogy amikor az elnök kiírja a 
szavazást, még tíz perc van, aztán a végére kettő perc jut, és kettő perc alatt kell 
eljuttatni az üzenetet, amiért ott van a képviselő. Tehát ez egy önmérsékletre szólít fel 
bennünket. De azért a magyar parlamentben is nagyon sok olyan képviselőtársam 
van, aki szereti hallani a saját hangját. És ebből mik sülnek ki sokszor? Egy kicsit a 
katedra másik oldalán lévén, hogy a hallgatók elmélyüljenek kicsit az Európai ügyek 
bizottságának munkájában, az a munka, amit mi csinálunk, meg az egésznek az 
esszenciája, magyarán egy kis kedvet szeretnék csinálni, hogy európai jogi 
tanulmányokat folytassanak. Az ELTE-n még Mádl Ferenc professzor úr volt az, aki 
ezt annak idején elkezdte. Én „lánykoromban” a miskolci egyetemen és a debreceni 
egyetemen 1995-ben kezdtem el az európai tanulmányokat, még újak voltunk. Az 
ELTE-n ez már korábban ment, és Mádl professzor úr adott ennek nagyon sok 
tartalmat. 

Eme hosszas témalezárás után akkor visszaadom a szót az előterjesztőnek. 
Tessék parancsolni! 

Dr. Miskolczi Barna válaszai 

DR. MISKOLCZI BARNA miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy kezdődik a plenáris, úgyhogy nagyon gyors 
leszek. Viszont hogyha megengedi, akkor felajánlom a hallgatóknak, hogy hozzám 
intézhetnek kérdést utána is, énnekem nem kell a plenárison részt vennem. 

Mindenekelőtt akkor arról, hogy a 2016. évi munkaprogramban benne van az 
EPPO. Mi úgy tudjuk, hogy ez abszolút prioritás lesz a holland elnökség alatt is, 
továbbviszik a tárgyalásokat és megpróbálnak dűlőre jutni.  

Egy kicsit akkor most már rá is térnék arra, amit az alelnök úr kérdezett, hogy 
mi az egyes államok álláspontja az EPPO-val kapcsolatban. Ez azért érdekes, mert 
holland elnökség jön januártól. Két jól elkülöníthető csoportra oszthatók a 
tagállamok, annak mentén, hogy melyek azok, amelyek a szubszidiaritás, és melyek 
azok, amelyek inkább az európai dimenzió pártján állnak. Az előbbibe tartozik 
például Hollandia is, tehát ők is inkább a szubszidiaritást részesítenék előnyben. De 
ide tartozik Svédország, Finnország, Észtország, Szlovénia, Csehország, Portugália, 
Málta, Ciprus, Horvátország, Írország és Magyarország is. És a másik csoportba 
pedig, vagyis az európai dimenziót preferálóba Németország, Franciaország, 
Olaszország, Ausztria, Belgium, Spanyolország, Románia, Bulgária, Litvánia. Tehát az 
első csoport némiképp nagyobb, mint a második, de abban meg nagyobb országok 
vannak. Viszont van olyan mag tagállam, tehát Hollandia alapító tagállam, amelyik 
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maga is az első csoporthoz tartozónak vallja magát, és most ők jönnek majd, bár 
ebben semlegesnek kell majd lenniük.  

Akkor nagyon gyorsan arra, hogy én azért a bűnügyi együttműködés 
tekintetében nem vagyok pesszimista, tekintettel arra, hogy van már olyan működő 
intézménye az Uniónak, ami a bűnügyi együttműködésre szakosodott, és szépen 
működik, az Eurojust. Tehát ez nem lehetetlen.  

A kérdés az, hogy ezekre a PIF-bűncselekményekre vajon miért kellett vagy 
kell létrehozni egy Európai Ügyészséget? Kétfajta álláspont is kibontakozott ezzel 
kapcsolatban. Az egyik az az, hogy az Európai Unió a tagállami bűnüldözésekkel és 
igazságügyi működésekkel kapcsolatban bizalmatlan. A másik álláspont meg azt 
mondja, hogy azért van szükség például együttműködésre ezen a területen is, sőt 
például Európai Ügyészségre is, mert hogy ha van hozzáadott érték, akkor 
hatékonyabb lehet ez a fajta igazságügyi működés. Mi azon az állásponton vagyunk, 
amit most másodjára mondtam el, hogy ha van értelme és hatékonyabb lesz tőle, 
akkor mi mellé állunk, de azt látnunk kell, hogy ez legyen tényleg hatékonyabb. Addig 
viszont mindenkinek bíznia kellene a tagállami igazságügyben, hogy ezeket a 
bűnügyeket felderíteni, kinyomozni, majd pedig vádat emelni és elítéltetni képes lesz, 
mint ahogy eddig is képes volt, hiszen eddig nem volt Európai Ügyészség, de PIF-
bűncselekmények meg vígan vannak. Meg van sok is, sőt, ezzel lehet igazán nagy, 
extra profitra szert tenni.  

Hogy miért emelték ki ezt a bűncselekménycsoportot a többi közül, arra meg 
azt lehet mondani, hogy azért, mert ezek a bűncselekmények valóban léteznek, ezek a 
bűncselekmények tényleg sértik az Európai Unió költségvetését. Azok, akik azt 
mondják, hogy a bizalmatlanság az, ami életre hívja az Európai Ügyészség ideáját, azt 
mondják, hogy a tagállami hatóságok nem annyira lelkesek ezeknek a 
bűncselekményeknek a kinyomozásában, mint amilyen lelkes lenne mondjuk az 
Európai Ügyészség. Mi ezt nem így valljuk. Mi azt gondoljuk, hogy az állam 
büntetőjogi igényét - és akkor ideértjük az Európai Unió, illetve harmadik állam és a 
nemzetközi szervezetek sérelmére elkövetett bűncselekményeket is - ugyanolyan 
módon vizsgálja egy tagállami ügyészség, mint amilyen módon az Európai Ügyészség 
vizsgálná. Az más kérdés, hogy ezeknek a bűncselekményeknek a jellege az, hogy 
szupranacionálisak is gyakran, tehát valamiféle együttműködésben egy még 
magasabb szint elképzelhető, sőt, kívánatos lenne. Ebben a formában azonban, ahogy 
ezt a bizottság előterjesztette, nem látjuk ezt a garanciát.  

Úgyhogy igen, egyetértek azzal, hogy van nemzetközi bűnözés, van európai 
bűnözés, van jogalap valóban arra, hogy létrehozzanak Európai Ügyészséget. Mi azt 
gondoljuk, hogy ha majd olyan elképzelést látunk, amelyik ezt az együttműködést 
hatékonyabbá és a fellépést eredményesebbé tenné, akkor látjuk majd azt, hogy ez 
mennyire lesz támogatható.  

Mindazonáltal vannak kétségeink. Itt elhangzott, hogy nincs anyagi joga még 
az Európai Ügyészségnek. E körül is konfúzus helyzetek alakultak ki, mert a 
legeurópaibb bűncselekményről most úgy néz ki, hogy nem lesz PIF-bűncselekmény, 
tehát nem is fog az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozni, ezek az áfa-
bűncselekmények. Ez megint egy nagy kérdőjelet tesz az egész koncepció mögé, hogy 
hát akkor meg minek? Igaz, hogy az Európai Bíróság hozott egy ítéletet nem olyan 
régen, ez a Taricco-ügy, amelyben olyan ítéletet hozott, aminek az értelme az, hogy az 
áfa-bűncselekmények is PIF-bűncselekmények, de hát azért ez csak egy bírósági 
ítélet, és ez szembe megy az 1995-ös PIF-egyezménynek az indokolásával, amelyik 
meg egyértelműen kiveszi az áfa-bűncselekményeket a PIF alól. Tehát látszik, hogy 
konfúzus helyzetek vannak, de hogyha hatékonyabbá tud válni a bűnügyi igazságügyi 
együttműködés az Európai Unióban, és ez mondjuk egy jól működő Európai 
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Ügyészség útján megy végbe, amelyik figyelembe veszi a szubszidiaritást, akkor 
semmi akadálya, állunk elébe. Köszönöm szépen.  

Az ülés bezárása 

ELNÖK: Köszönjük szépen, végszónak is nagyon jó volt. Köszönjük szépen a 
miniszteri biztos úrnak és munkatársának, hogy részt vettek az ülésen, tájékoztattak 
bennünket.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő bizottsági ülésre jövő 
hétfőn, november 16-án, várhatóan 9 óra 50 perckor kerül sor ugyanebben a 
teremben. Három napirendi pontot tervezünk. Egy: döntés egyeztetési eljárások 
kezdeményezéséről a Házszabály 140. § (2) bekezdése alapján. Kettő: tájékoztató az 
Európai Bizottság 2016. évi éves munkaprogramjáról. A napirendi pont előterjesztője 
Szűcs Tamás képviseletvezető, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletében. 
És a harmadik napirendi pont legalább ilyen érdekes: tájékoztató a Gazdasági és 
Pénzügyek Tanácsa 2015. november 10-ei üléséről, úgy mint a bankunió 
megvalósításának aktuális kérdései; az Európai Bizottság közleménye a gazdasági és 
monetáris Unió kiteljesítése felé irányuló lépésekről és az Európai Bizottság 
közleménye a tőkepiaci unió megteremtésére irányuló cselekvési tervről. Szokás 
szerint ennek két előadója van, Balogh László államtitkár úr az NGM-től és 
természetesen Szűcs Tamás nagykövet úr.  

Remélhetőleg sokkal élvezetesebben töltötték el ezt az órát, mintha egy tanóra 
keretében lettek volna álmosan, hétfő reggel. Itt azért mégiscsak más a környezet, 
meg a téma, és a képviselő kollégák, meg a szakértők is itt vannak, nem is szólva a 
témáról. Remélhetőleg felkeltette az önök érdeklődését és máskor is várjuk szívesen a 
tanárnőt, illetve a hallgatókat, hogy jöjjenek a bizottsági ülésünkre. 

Tehát köszönöm a részvételt, a bizottsági ülésünket bezárom. Viszontlátásra! 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 56 perc.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


