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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Kérném szépen, hogy a leghátul ülő zárja be az ajtót 
(Megtörténik.), bár zárt ülést majd csak ezután rendelünk el, ez most nyílt ülés.  

Köszöntöm a napirend pont előadóját, miniszter urat, államtitkár urakat és 
államtitkár asszonyt. Köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, meghívott 
vendégeinket. (Tessely Zoltán megérkezik az ülésre.)  

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

A második teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Képviselőtársaim a 
törvényi előírásnak megfelelően megkapták a napirendi javaslatomat az elmúlt 
hétvégén. A mai ülésre három napirendi pontot terveztem. Az 1.: dr. Trócsányi László 
igazságügyi miniszter úr éves meghallgatása; a 2.: az úgynevezett mobilitási csomag 
egyes elemei, a bizottság véleményének kialakítása a házszabály 145. §-a alapján; a 3.: 
a villamos energia belső piaca - itt már zárt ülést fogok elrendelni -, ennek a napirendi 
pontnak az előadója Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
államtitkára.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. 
Ki az, aki támogatja a napirendi pontok előbb említett megtárgyalását? Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy 
bizottságunk egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen. 

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter éves meghallgatása 

Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához, Trócsányi László 
igazságügyi miniszter éves meghallgatásához.  

Napirend előtt még szeretném megjegyezni, hogy a mai ülésünk, amennyiben a 
3. napirendi pont elhúzódna, a házelnök úr egyetértésével 11 óra 30 percig tarthat, és 
köszönöm képviselőtársaim rugalmasságát a mai korai kezdés időpontját illetően.  

Köszöntöm miniszter urat, Vízkelety Mariann államtitkár asszonyt, Völner Pál 
államtitkár urat és Kecsmár Krisztán európai uniós és nemzetközi igazságügyi 
együttműködésért felelős államtitkárt.  

Már a tavalyi évben is utolsó bizottsági ülésünkön üdvözölhettük a miniszter 
urat - most is ezt tartjuk, hiszen reményeink szerint ez az utolsó ülésünk ebben az 
évben -, de év közben is szoros volt az együttműködés az igazságügyi tárcával akár a 
kvótaper, akár a SMIT-rendelet vagy éppen az EPPO, az ügyészség kapcsán, amit 
ezúttal is szeretnék megköszönni a minisztériumnak, különösen Kecsmár Krisztián 
államtitkár úrnak.  

A miniszter úrtól a kialakult gyakorlat szerint különösen a jogharmonizációs 
ügyekről, a kötelezettségszegési eljárásokról és a bírósági ügyekről kérnénk egy rövid 
tájékoztatót. Egyébként a tárca által készített írásbeli háttéranyagot képviselőtársaim 
megismerhették, elolvasták, azt is mondhatnám, hogy arra kérem miniszter urat, 
hogy egészítse ki ezt az írásbeli anyagot. Átadom a szót a miniszter úrnak, utána, 
amennyiben államtitkár urak és államtitkár asszony szeretné kiegészíteni, megteheti. 
Aztán megnyitom a vitát, összegyűjtjük a kérdéseket, véleményeket, és visszaadom a 
szót a miniszter úrnak. Miniszter úr, öné a szó, tessék parancsolni! 
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Dr. Trócsányi László hozzászólása 

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter: Tisztelt Képviselő Hölgyek, 
Képviselő Urak! Tisztelt Jelenlévők! Én is mindenkit szeretnék üdvözölni advent 
harmadik hetében. Néhány aktualitással szeretném kezdeni, ha elnök úr 
megengedné, de azt gondolom, hogy fontos, mert a múlt héten történtek olyan 
események, amelyeket úgy gondolom, jó, ha számba veszünk. Az egyik az ukrán 
oktatási törvény ügye, ez is európai ügy, és azt gondolom, erről, figyelemmel arra, 
hogy végig nyomon tudtam követni, szeretnék egy nagyon rövid tájékoztatást adni.  

Magyarország és Ukrajna között 1991 óta van egy úgynevezett barátsági 
együttműködési megállapodás, jószomszédsági, amelynek részét képezik a kisebbségi 
jogok. Benne van ebben a nemzetközi szerződésben, hogy az oktatás valamennyi 
szintjén biztosítani kell a magyar nyelvű oktatást. Ez egy nagyon fontos megállapítás. 
Ez a nemzetközi szerződés a mai napig hatályban van. 

Az ukrán parlament elfogadta azt a törvényt, amelyik gyakorlatilag 
egyoldalúan, ha szabad így mondani, statáriális módon beterjesztve változtatta meg a 
korábban a kisebbségekkel megállapított szöveget, és amelyben - mint jól tudjuk - 
gyakorlatilag az általános iskola 4. osztályától kezdve kizárólag ukrán nyelven lehet 
tanulni, és csak néhány tantárgy esetében, amit nem sorol fel a törvény, biztosítja az 
anyanyelven történő oktatást. Amennyiben ez a törvény hatályosul, akkor 3 éven 
belül alkalmazni kell, és a magyar közösség, amelyik hivatalosan is körülbelül 150 
ezer főből áll, ténylegesen halálra van ítélve. Úgy gondolom, ez egy olyan komoly 
dolog, amelyről ebben a bizottságban is mindenképpen számot kell adnom, 
függetlenül az éves munkától. Azt gondolom, erre oda kell figyelnünk.  

A Velencei Bizottság ülést tartott pénteken. Csütörtökön volt egy albizottsági 
ülés és pénteken volt a bizottsági ülés. A magyar kormány képviseletében egy olyan 
amicus curiae-t készítettem, amiben összegeztük az álláspontunkat, és jeleztük azt, 
hogy ez a bizonyos 7. cikkely, annak különösen a (4) bekezdése hol sérti a különböző 
keretegyezményeket, Európa tanácsi egyezményeket, és kértük, hogy a Velencei 
Bizottság olyan állásfoglalást fogadjon el, amelyik felszólítja Ukrajnát arra, hogy a 
kisebbségi jogokat megfelelően biztosítsa. 

Nagyon komoly vita volt. Varga Zs. András alkotmánybíró úr a Velencei 
Bizottság tagja, ő képviselte ezt, nyilván ő egy független személy és Mázi András, aki 
az Igazságügyi Minisztérium munkatársa, póttagja a Velencei Bizottságnak. Egy 
rendkívül nagy vita volt, hiszen az ukránok is nagyon komoly lobbitevékenységet 
folytattak annak érdekében, hogy a jelenlegi szabályozás fennmaradjon. Nyilván itt 
Oroszország kapcsán is figyelembe kell venni, hogy oroszellenessége van a 
törvénynek, de nemcsak oroszellenessége, hanem román, magyar, bolgár, görög és 
még sorolhatjuk.  

Próbáltuk felvenni a kapcsolatot a románokkal. Ők még ígéretet tettek arra, 
hogy közös amicus curiae-t tudunk benyújtani. Este a román igazságügyi miniszterrel 
beszéltem. Másnap reggel már visszavonta az ígéretét, és közölte azt, hogy 
gyakorlatilag csak önállóan teszik, ő nem hajlandó beszállni ebbe az ügybe. Egész 
megdöbbentő, tanulságos volt, hozzá kell tennem, a román kollégával történő 
tárgyalás. A kiugrás tipikus esete: este még minden jó, másnap reggelre már semmi se 
jó.  

A következőt azonban megállapította a Velencei Bizottság, és ez a lényeg 
gyakorlatilag. Először is azt, hogy konzultáció nélkül fogadta el, ami így gyakorlatilag 
sérti a kisebbségekkel való kapcsolattartást. Megállapította azt, hogy szubszidiaritási 
elv discriminationről, diminuationről, tehát ha szabad így mondani, lényeges 
jogcsökkentésről van szó. A Velencei Bizottság felhívja gyakorlatilag a 7. cikkely 
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módosítására az ukrán hatóságokat. Egyébként több időt is ír, tehát nem lehet 3 év 
alatt bevezetni, hanem hosszabb idő kell.  

Természetesen mondott olyan mondatokat is, amelyeket az ukrán kormány tud 
megfelelően értelmezni, nevezetesen azt, hogy: legitim cél. Rögtön utána hozzá is 
teszi azonban, hogy nem biztos, hogy ez a megoldás a legitim cél eléréséhez és a többi, 
tehát egy olyan vélemény született, hogy az ukránok kivesznek belőle néhány, nekik 
tetsző pontot, és azt fogják mondani, hogy tulajdonképpen minden rendben van.  

A nyomásgyakorlást tehát mindenféleképpen fenn kell tartanunk Ukrajna 
vonatkozásában. Azt gondolom, ez erkölcsi kötelezettségünk és az Alaptörvény D) 
cikkelyéből fakadó kötelezettségünk is, és Ukrajnát minden fórumon fel kell szólítani 
arra, hogy a magyar kisebbség képviselőjével, Brenzovics Lászlóval és nyilván 
másokkal is, tárgyaljon egy olyan megoldásról, amelyik a magyar kisebbség oktatási 
jogait nem sérti.  

Én úgy gondolom, ez egy rendkívül fontos ügy, ezért gondoltam, hogy elsőként 
erről szólok néhány szót a tisztelt bizottság előtt, és kérem nyilván a bizottság elnökét, 
tagjait, hogy a megfelelő fórumokon, Európa Tanács és a többi, az ukrán ügyet tartsák 
a szívükön, hiszen ez rendkívül fontos, és itt nemcsak a kormánynak van dolga, 
hanem úgy gondolom, hogy az Országgyűlésnek és a képviselőknek is, hogy 
Ukrajnában ez a törvény megváltozzon.  

Ezek után szeretnék rátérni tulajdonképpen a tényleges nagyon rövid 
ismertetésre, hogy mégis az egy évünk milyen volt. Azt kell mondani egyébként, hogy 
nemzetközi összehasonlításban is a magyar Igazságügyi Minisztériumnak az európai 
hatásköre a legerősebb, tudniillik nekünk egy olyan hatáskörünk van, amelyik 
igazából egy átfogó koordinációs szerep a jogi kérdéseket illetően, tehát az első 
levéltől, az úgynevezett pilot eljárástól a bírósági eljárás végéig gyakorlatilag van 
szerepünk. Ezen kívül pedig az összes jogharmonizációs területen is ösztökéljük arra 
a többi minisztériumot, hogy az irányelvek átültetésében késedelem ne legyen.  

Én azért is tartom fontosnak ennek a külön kiemelését, mert tudni kell azt, 
hogy egy új jogi szabályozás van az Európai Unión belül, nevezetesen, hogy ha valaki 
nem teljesíti határidőre az irányelv átültetését, akkor rögtön pénzügyi szankcióval 
lehet büntetni. Tehát ezért is fontos, merthogy az adófizetők pénzéről van szó, és nem 
mindegy, hogy azért nem ültetünk át valamit, mert trehányság van, mert nem 
foglalkozott vele a bürokrácia, elhúzódik, amikor ténylegesen pénzügyi szankció van 
mögötte. Tehát úgy gondolom, a jogharmonizáció ma már sokkal jelentősebb, 
nagyobb jelentőségű, mint korábban volt, a szankciós rendszere folytán.  

Ennek ellenére azt gondolom egyébként, hogy jól halad a jogharmonizáció, a 
tárcák döntő többsége tulajdonképpen eleget tesz a felhívásnak. Vannak 
természetesen olyan kérdések, ahol politikai szempontok is számításba jönnek. Ebben 
az esetben nyilvánvalóan politikai mérlegelés tárgyát is képezi egy adott irányelv 
átültetése, vagy esetleg néhány héttel később történő átültetése, ami nyilván a 
Bizottsággal történő konzultációt követ.  

Azt kell mondani, hogy a Bizottsággal való együttműködésünk azért nem 
teljesen megnyugtató. Nem megnyugtató, mert a Bizottságnak nincsen közigazgatási 
kódexe, de elvárható az, hogy a jóhiszemű eljárásnak megfelelően járjon el, és ezen 
kívül pedig a védekezéshez való jogot is biztosítsa. Ez különösen a 
kötelezettségszegési eljárásokra igaz. Közismert az, hogy a Bizottság most már olyan 
rendkívül rövid időpontokat jelöl meg a magyar kormány számára válaszadásként, 
ami különösen nevetséges akkor, amikor augusztus közepére kér anyagokat, noha 
augusztusban a Bizottság gyakorlatilag zárva van, és szeptemberig hozzá sem nyúlnak 
a dokumentumhoz. 
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Tehát azt gondoljuk, hogy a Bizottság részéről olyan politikai nyomásgyakorlás 
irányult Magyarország irányába, ami egyrészt fölveti a jóhiszemű eljárás kérdését, a 
védekezéshez való jogot, a kettős mércét; mindenki jól látja ezeket az ügyeket, tehát 
egyrészt volt nyilvánvalóan az NGO-s ügyünk, tehát a külföldről finanszírozott nem 
kormányzati szervezetekkel kapcsolatos kérdéskör, volt a felsőoktatási törvény 
módosítása, voltak a kvótahatározattal kapcsolatos bizonyos kérdések. Ezekben olyan 
rövid határidőt kapunk, amely nagyon aggályos számunkra, ezt minden alkalommal 
el is mondjuk, és ennek megfelelően járunk el, a Bizottság felé jelezzük, a Bizottság 
azonban még válaszra sem méltat, hogy megindokolja, hogy miért is tartja fontosnak, 
hogy 15 napon belül vagy 30 napon belül adjunk választ a szokásos 60 nap helyett, 
mert más országoknak 60 napot ad, nekünk mindig rövidebb időt ad. 

Ennek ellenére azt gondolom, hogy az Igazságügyi Minisztérium minden 
alkalommal képes a megfelelő szakmai színvonalú válaszra. Ezeket a válaszokat 
nyilvánvalóan leegyezteti a társminisztériumokkal, és úgy gondolom, hogy olyan 
szintű jogi munkát kap a Bizottság, ami föladja nekik a labdát, mert politikailag 
szeretnének minket elmeszelni, azonban ténylegesen politikai döntést nem lehet 
hozni, mert a jogi döntésre rá vannak kényszerítve ők is, tehát nem olyan egyértelmű 
az ő helyzetük, tehát lehet látni, hogy gyakorlatilag sokszor mondvacsinált ügyeket 
tesznek hozzá, amiket mi is már lassan megmosolygunk. Tehát egy átpolitizáltság 
jellemző most a Bizottsággal folytatott ügyünkben, ez a kiemelt ügyekre vonatkozik. 
Vannak olyan ügyek, ahol azt mondjuk - például egy vízügyi kérdésnél -, hogy nem 
fognak olyan politikai hátteret biztosítani, mert őszintén mondva akkora nagy 
nemzetközi érdeklődés nem követ bizonyos ügyeket, ott természetesen megtartják a 
60 napot. 

Én nem kívánom most ismertetni a jogharmonizációnál, hogy milyen 
százalékok vannak, azt gondolom, Magyarország középen áll, semmifajta problémánk 
nincsen, tulajdonképpen a mi statisztikáink európai szinten is megállják a helyüket. 
Tehát ami hisztéria van, az tulajdonképpen néhány ügy körül forog, azt természetesen 
belpolitikailag és nemzetközileg is lehet fújni, de egyébként a nagy ügyek, az ügyek 
többsége teljesen normális menetben megy. 

Azt is hozzá kell tennem, hogy van néhány ügy, amit szeretnék megemlíteni, 
ilyen az Európai Szabadalmi Bíróság ügye. Ezt azért tartom fontosnak, mert nagyon 
fontos kérdésről van szó. Jelenleg a kormány absztrakt alkotmányértelmezéssel 
fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy az E) cikk vagy pedig a Q) cikk alapján 
történjék majd a ratifikációja. Várjuk majd az Alkotmánybíróság döntését.  

Nagyon röviden, tényleg csak pontokba szedve beszélnék arról, hogy mégis 
milyen eredményeket értünk el, mondjuk, a strasbourgi emberi jogi európai 
egyezménynél. Azt gondolom, hogy a börtönzsúfoltságot sikerült kezelnünk jogi 
értelemben. Magyarország első számú kliense volt az Európa Tanácsnak, hisz volt egy 
börtönmutyi ügyvédek által szervezve, hogy tulajdonképpen mindenki odafordult 
azzal, hogy nincs meg a négy négyzetméter, satöbbi, és ebből körülbelül négyezer 
eurót kaptak, hogy milyen százalékokban, hogyan, mennyi az ügyvédi munkadíj, nem 
akarok belemenni, mert nem tudom, nem látok bele. De egy biztos, hogy ténylegesen 
azt kell mondani, hogy ez egy iparággá változott, mert 8 ezer kérelmező volt; 18 ezren 
vannak börtönben, és ebből körülbelül 8 ezren fordultak Strasbourghoz. Hozzá kell 
tenni, hogy ez azért már Strasbourgnál is kivágta a biztosítékot, és akkor bevezettünk 
egy belső jogorvoslati rendszert, hogy a büntetés-végrehajtási parancsnokhoz kell 
fordulni, ha valaki nincs megelégedve, vagy sérelem éri, annak a döntése bíróság előtt 
megtámadható, egy napi tételt állapítottunk meg. Azt gondolom, hogy a magyar 
adófizetők pénzén sokat spóroltunk azzal, hogy ezt a szabályozást bevezettük, ezáltal 
az ügyek nem kerülnek Strasbourgba, és ténylegesen ez az ügy, ha szabad így 
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mondanom, megszűnik egy ilyenfajta iparággá válni, ami kialakult. Én azt gondolom, 
ez mindenféleképpen egy komoly eredmény, és pozitívumként értékelem. Ezzel a 
strasbourgi ügyek befejeződtek, Magyarország statisztikája is teljes mértékben 
normálissá vált, tulajdonképpen visszaesett a rendes kerékvágásba.  

Még egy ügyről szeretnék itt beszélni, az Ilias-Ahmed ügyről, mert nagyon 
fontos ügy volt; 23 napig voltak a tranzitzónában, és ezt fogva tartásnak ítélték. Ez két 
bangladesi kérelmező volt. Egy ötfős tanács egyhangúlag elmeszelte Magyarországot, 
ezután beadtunk egy fellebbezést, majd ezek után az a panel, amely dönt arról, hogy 
befogadja-e a fellebbezést, egyhangúlag úgy döntött, hogy befogadja a fellebbezést, s 
ez jelzi gyakorlatilag, hogy a strasbourgi bíróságon belül is milyen nagy a kontraszt. 
Tehát vannak, ha szabad így mondanom, az extra emberi jogi védők, akik teljes 
mértékben egy nagyon kiterjesztő értelmezést adnak, ott mindenkit el akarnak 
meszelni, és vannak a realista bírók, akik meg azt mondják, hogy álljunk meg, és 
tulajdonképpen ne ezt a vonalat kövessük. Jelenleg a strasbourgi bíróságon belül is 
egy nagy küzdelem folyik a bírói irányzatok között, hogy ki kerül ki győztesen ebből a 
csatából.  

Nemcsak Magyarországot érinti nyilvánvalóan a migráció, ergo a többi ország 
is érintett ebben. Persze a többi országnak írtunk levelet, hogy avatkozzanak be 
mellettünk a perben, Bulgária talán azt írta, hogy igen, beavatkozik, de csekély 
azoknak az országoknak a száma, amelyek nyíltan beavatkoznak mellettünk. 
Természetesen a hátunkat mindig megveregetik hátulról, hogy nagyon jó, csak így 
tovább, menjetek előre, ott vagyunk mögöttetek, de amikor le kell ezt írni, akkor azt 
kell mondani, hogy mintha a bátorság elillanna a tisztelt társminisztériumok 
képviselői részéről.  

Tehát én azt gondolom, hogy magukon a Tanács-üléseken, amiken részt veszek 
- visszakanyarodva az Igazságügyi Tanácsra -, való igaz, hogy az európai ügyészséget 
blokkoltuk, nemcsak Magyarország, hanem Hollandia, Svédország, Málta, Nagy-
Britannia, Dánia, Lengyelország, tehát ha szabad így mondanom, több országot fel 
tudok sorolni, ettől függetlenül nyilván egy együttműködést az új intézménnyel majd 
ki kell alakítani, de nem tagként. Ez óriási differencia. Ennek az indokába most nem 
is akarok belemenni, számos indoka volt, hogy Magyarország így döntött.  

Az EU házassági és bejegyzett élettársi vagyonjogi tervezetét is 
Lengyelországgal együtt elutasítottuk. Ezekben az ügyekben megerősített 
együttműködéssel folyik az együttműködés azok között, akik ezt akarják.  

Jelenleg nagy figyelmet fordítunk bizonyos ügyekre, az egyik a szociális Európa 
kérdésköre. El akarjuk kerülni a lopakodó jogalkotást, nevezetesen azt, hogy a 
munkajog, a foglalkoztatáspolitika, ami versenyképességi kérdés, átcsússzon 
gyakorlatilag közösségi szintre. Márpedig a veszély fennáll, hiszen Göteborgban 
elfogadtak egy politikai nyilatkozatot, és ebből az lesz majd, hogy nyilvánvalóan a 
Bíróság is majd erre fog hivatkozni a döntéseiben, és egy olyanfajta irány van, hogy 
ami eddig nemzeti hatáskörben volt, hogyan csúszhat át közösségi szintre. Tehát itt 
nagyon ébernek kell lennünk, mert abszolút gazdasági érdekekről beszélünk, amikor 
munkajogról, foglalkoztatáspolitikáról beszélünk.  

Ugyanígy figyelemmel kell lennünk az új menekültügyi reformrendszerre, hogy 
itt az irányelvek helyett most már rendeletekkel próbálkoznak, a rendeletek nyilván 
kötelező erejűek, tehát tulajdonképpen nincsen mozgásterünk. Ezek most 
folyamatban lévő ügyek. Én azt gondolom, ez a következő év meghatározó kérdése, és 
a következő év meghatározó kérdése Európa jövője. Számos terv van az asztalon, 
Tusknak, Junckernek, Merkelnek, Macronnak, már lassan mindenki a jövőképről 
beszél. Nyilván Magyarországnak és a visegrádi országoknak is ebben a vitában részt 
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kell venni, hogy hová visz Európa. Ebből a munkából az Igazságügyi Minisztérium 
részt fog vállalni. 

Én ennyiben tudtam nagyon röviden összefoglalni, az aktualitásokat is magába 
foglalva, és nyilvánvalóan azokat a kérdéseket, amelyek az egész éves munkánkat 
illetik. Állunk rendelkezésre bármiben. S szeretném megköszönni az itt lévő 
kollegáimnak azt, hogy ebben a munkában segítettek engem mindvégig. Úgy 
gondolom, hogy az Igazságügyi Minisztérium annak a feladatnak, amit megkapott, 
eleget tudott tenni, és ha egy pert elveszítünk, az nem a mi érveink hiányosságára 
utal, azok magas színvonalúak voltak, védhetőek, és akár születhetett volna is ez 
alapján döntés, de másképpen döntöttek, és ezt tudomásul vettük.  

Kérdések, vélemények, reagálások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Elsőként engedje meg, hogy 
megköszönjem azt a munkát, amit az elmúlt esztendőben ön és a munkatársai 
végeztek, különösen az európai színtéren, hiszen a dolgok sűrűje az Európai Bizottság 
és a magyar kormány közötti ellentétekben csúcsosodik ki, és ebben a jognak, az 
igazságnak fontos szava van, és az ön tárcája képviseli a magyar érdekeket, ez nem 
lehet kétséges senki számára.  

Két dolgot szeretnék gyorsan megemlíteni. Az egyik megköszönni ismételten a 
miniszter úrnak, hogy az ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatban kiállt a kárpátaljai 
magyar kisebbség jogai mellett. Meglepő volt, hogy az ukrán kollegájával milyen jó 
együttműködés alakult ki este - (Dr. Trócsányi László: Román.) bocsánat, román 
kollegájával -, hiszen ezt hallottuk Szijjártó Péter miniszter úrtól is, hogy egyfajta 
egyeztetés van ebben az ügyben a két tárca között. S visszavonta a román kollégája az 
együttműködési szándékát. Nem tudom, hogy erről értesítette-e valaki az Ukrajnában 
lévő román kisebbséget? Ez megérne egy misét… 

 
DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter: Ez nem történt meg. Ez 

nagyon friss, mert pénteken volt ülés, tehát nekem szerdáig kellett az amicus curiae-t 
eljuttatnom ahhoz, hogy mondjuk érdemben meg tudják vizsgálni.  

Pár órával a kiküldés előtt kaptam meg azt a levelet, amiben közölték azt, hogy 
különböző okokra hivatkozva, de nem áll módjukban a magyar amicus curiae-t 
támogatni. Ezt el lehet küldeni, így van, egyetértek. Brenzovics Lászlónak fogom 
eljuttatni, mert Brenzovics László napi kapcsolatban van velük és fel fogja használni 
ezt a levelet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Csak az igazság szempontjából rendkívül fontos, 

hogy ki képvisel kiket. Egy mindenkori kormánynak kötelessége a határon túli 
kisebbség képviselete, legyen az magyar vagy legyen az román.  

A másikkal kapcsolatban, amit említett, miniszter úr, a rövid határidők, amiket 
az Európai Bizottság ad. Én megfejtettem a titkot: fogadja ezt kitüntetésként a 
miniszter úr és a tárca, hiszen azért szabtak ilyen rövid határidőt, hiszen az Európai 
Bizottság elnöke is tudja, hogy a magyar kormány egyik legfelkészültebb 
minisztériuma az Igazságügyi Minisztérium. Tehát teljesen mindegy, hogy 2 hét vagy 
1 hét, 1 nap, akkor is szakmailag hasonlóan ki tudnak állni az ügyek érdekében. Ez 
csak egy maliciózus megjegyzés volt. 

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Elsőként 
Bana képviselő úrnak adom meg a szót, és közben jelzem a miniszter úrnak, hogyha 
az alelnökeim elmennek, az nem azt jelenti, hogy nem érdeklődnek a tárca ügyei 
iránt, hanem fél kilenckor kezdődött a miniszterelnök úrnak a nagybizottságban való 
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meghallgatása, úgyhogy ezen oknál fogva nyilván az alelnök urak is el fognak távozni. 
Tehát nekik adom meg a szót elsőként, tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! Valóban, ahogy az 
elnök úr említette, nekem is át kell mennem az európai uniós konzultációs testület 
ülésére, ezért ha esetleg közvetlenül válaszolna majd a kérdéseimre, azt 
megköszönném, mert azt még meg tudom várni, ellenkező esetben az asszisztensem 
itt marad és megvárja a választ. (Dr. Trócsányi László: Persze! - Tessely Zoltán 
távozik a bizottság üléséről.) 

Én is szeretném megköszönni a miniszter úr rövid beszámolóját, kiegészítéseit 
a hozzánk eljuttatott háttéranyagokhoz. Egy pozitív felütéssel kezdve azt én is 
szeretném megköszönni, ahogy ezt megtettem egyébként Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter meghallgatásán is, hogy az ukrán oktatási törvény ügyében 
valóban egy érdemi kiállást tapasztalhattunk kormányzati oldalról. Természetesen a 
Jobbik minden nemzetközi fórumon és egyéb terepen is megteszi azt, ami tőle 
telhető, annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyarok ügye mindenképpen 
megfelelő módon tudjon rendeződni.  

Két olyan kérdésem lenne, ami viszont már kevésbé nevezhető pozitívnak. Az 
egyik: a független igazságszolgáltatással kapcsolatban az elmúlt évek során jó néhány 
hiányosságot tapasztalhattunk. Gondolok itt arra, hogy a bírák kinevezésének 
szabályai megváltoztak és a közigazgatási pályáról is könnyebb bekerülni. Aztán az 
összeférhetetlenségi szabályokon is módosítottak. Ezek a lépések, döntések 
egyértelműen abba az irányba hatnak, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége a 
korábbiaknál jóval alacsonyabb szintre került.  

És akkor még nem is beszéltem az ügyészség kérdéséről, ahol azt láthatjuk, 
hogy egyértelműen politikai befolyás alatt működik, de akkor, amikor már az Állami 
Számvevőszék esetében is ezt tapasztalhatjuk, akkor ezen nem kell csodálkoznunk. 
Én azt kérném a miniszter úrtól, hogy azért erről is szóljon néhány szót a bizottságnak 
és a jelenlévőknek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, képviselőtársaim! (Bana Tibor: A miniszter úr 

válaszol…) Nem, nem! Tartsuk be a bizottság rendjét… Bocsánat! (Bana Tibor: Csak 
a miniszter úr szándékát próbáltam…) Így van. Még van addig idő, biztos a 
miniszterelnök úr késni fog erről a nagybizottsági ülésről, mint általában… 
(Derültség.) Tessék parancsolni, képviselőtársaim! (Jelzésre:) Parancsoljon, görög 
kisebbségi képviselő úr. 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszönöm a 

szót. Meg szeretném kérdezni, hallottuk Szijjártó Péter beszámolóját, hogy 
Görögország, Magyarország, Románia és Bulgária közösen állást foglaltak az ukrán 
oktatási törvényt illetően.  

Most hallottuk öntől, hogy Románia visszavonta ezt az egyeztetést. Kérdezem, 
hogy Görögország hogy áll ezzel a dologgal, mert több mint 400 ezer görög él Ukrajna 
területén.  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, Firtl képviselő úr. 
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FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Egy rövid 
kérdésem lenne azért, mert holnap Horvátországba megyek és a külügyminisztertől 
kezdve sok mindenki mással fogunk tárgyalni.  

Az alapkérdésem az, hogy Horvátország a Mol-INA-ügyben Hernádit a SIS-
rendszeren keresztül körözteti újfent, holott bírósági döntések vannak róla, hogy nem 
lehet. Ez jogszerű, nem jogszerű? Nem biztos, hogy én ezt mindenáron elő akarom 
hozni, de ha ott pró és kontra kérdés lesz, akkor mit lehet mondani, hogy uraim, azért 
álljanak meg egy pillanatra! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Több kérdést nem látok. Miniszter Úr! Engedjen meg egy 

nagyon rövid, ha úgy tetszik, költői kérdést. A december 7-ei infringements package 
számos esetben további szintre emelte a korábban megkezdett kötelezettségszegési 
eljárásokat. Szeretném megkérdezni a miniszter urat, véletlen, hogy pont aznap volt 
az Európai Parlament LIBE bizottságában a meghallgatás Magyarországról? 
Mennyiben lesz más az újabb kvótaper?  

És végül, a múlt hétvégi Tanács-ülés alapján csak pár szóban, miként értékeli 
az észt elnökség munkáját, illetve melyek azok a dossziék, amelyekben a kormány 
sürgetné az előrelépést?  

Ha több kérdés nincs, tisztelt miniszter úr, államtitkár hölgy és államtitkár 
urak, megadom a válaszadás lehetőségét. Tessék parancsolni, miniszter úr. 

Dr. Trócsányi László válasza 

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter: Nagyon szépen köszönöm. 
Először talán Bana Tiborral kezdeném. Az igazságszolgáltatás függetlensége. Ezt 
minden egyes alkalommal el kell hogy mondjam, hogy az igazságszolgáltatás 
függetlensége a demokrácia alapköve, és ezt magam is így gondolom, aki végül is több 
mint 30 éve a jog szolgálatába szegődtem.  

Azt kell azonban mondani, hogy a közigazgatási bíráskodás kapcsán, amit 
létrehoztunk, nagyon alapos nemzetközi összehasonlító tanulmányokat végeztem. Én 
ebből írtam a kandidátusi értekezésemet, tehát azt gondolom, a témának az egyik 
magyarországi szakértője vagyok, és pontosan tudom, hogy melyik országban hogyan 
történik a bírók kinevezése, és a közigazgatási szakismeret milyen szempontból 
játszik.  

Csak engedje meg, képviselő úr, hogy felhívjam a figyelmet néhány országra, 
anélkül, hogy bejövünk Magyarországra. Franciaországban nem a bíróképző 
akadémiáról választják ki a francia közigazgatási bírákat, hanem az École Nationale 
Administrationból, tehát az ottani közigazgatási felsőiskolából, és annak a volt 
hallgatóiból lesznek közigazgatási bírák. Egy.  

Ausztriában külön értékelik azt, ha valakinek közigazgatási gyakorlata van, és 
akinek nincs, azt elküldik a közigazgatásba dolgozni, mert a közigazgatás egy olyan 
tudomány, amibe nem lehet 25 éves korban bekerülni vagy 30 éves korig 
fogalmazóként lenni és utána közigazgatási szakvitákban, adójogban, pénzügyi 
bíráskodásban részt venni, szakmai tudás nélkül.  

Amit Magyarországon megcsináltunk, az abból áll, hogy egyenlő esélyt 
biztosítottunk a mindenkinek való bejutásra. Tehát nem az van, hogy csak belülről 
lehet bírónak lenni, hanem kívülről is. Egy ügyvéd is ugyanúgy tud lenni, képviselő úr 
is tud lenni, bárki, aki gyakorlatilag akar. Tehát az ellenzékben lévő képviselők is 
tökéletesen tudnának közigazgatási bírók lenni, mert már ismerik a jogalkotás 
menetét, rálátásuk van az ország működésére és tudnának döntést hozni.  

Az pedig, ha valaki esküt tesz, azért az eskünek van egy komoly szerepe, 
nevezetesen az, hogy a jogot fogja alkalmazni, és úgy gondolom, a mai magyar 
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bíróságok a jogot alkalmazzák, és azok, akik esetleg be fognak kerülni kívülről - ma is 
be lehet kívülről kerülni, csak sokkal nehezebb, mert nyilván a pontrendszer nem volt 
igazságos -, esélyegyenlőséget akartunk biztosítani. Nyilvánvalóan objektívebbé 
tettük a rendszert, átláthatóbbá tettük a rendszert, tehát azt gondolom, hogy 
mindenféleképpen használtunk a rendszernek, nem ártottunk a rendszernek. Ez az 
első megállapításom. 

A második az összeférhetetlenségi szabályok. Az a helyzet, hogy a bírónak, 
azonban hozzá kell tenni, a konkrét ügyben, azt az összeférhetetlenséget valóban 
eltöröltük, hogy öt évig nem tárgyalhat, de akkor öt éven keresztül nem lehetett volna 
neki pere. Akkor értelmetlen lett volna a bekerülése. Abban az ügyben, ahol ő hozott 
döntést, nyilvánvalóan összeférhetetlen az eljárása. Ebben teljesen igaza van a 
képviselő úrnak, hogy a saját ügyében senki nem járhat el.  

Tehát az, aki egy közigazgatási döntésben működött, az gyakorlatilag bíróként 
sem járhat el ebben. Ez biztosítja gyakorlatilag a bíróságról szóló jogszabályok, a bírói 
jogállásról szóló jogszabályok… Ebből születtek az eljárási kódexek. Tehát én nagyon 
nyugodt vagyok ebben a tekintetben.  

Én azt gondolom, hogy én az aggodalmat természetesen mindig nagy 
figyelemmel kísérem. Tehát én magam is úgy gondolom, hogy az aggodalom egy jó 
dolog és én aggódó ember vagyok mindig, legalábbis sok területen. Mindazonáltal itt 
teljesen nyugodt tudok lenni, hiszen azt gondolom, a jogi szabályozás kapcsán 
teljesen rend van, és ebből a szakmai ügyből kár lenne politikai ügyet kovácsolni.  

Lehet természetesen, csak úgy gondolom, hogy a szakmának megvan a maga 
helye, és a politikának is megvan a maga helye. Én ebben nem látok semmifajta olyan 
veszélyt, sőt, Magyarország történetében elsőször van önálló közigazgatási perrend 
generál klauzulával. Ha ezt megnézzük, hogy egy generál klauzulával csináltuk ezt a 
dolgot, hogy valamennyi közigazgatási cselekvés a bíróság elé vihető, azt hiszem, hogy 
úttörő szerepet játszottunk a jogállamiság védelmezésében.  

Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a megfelelő, mondjuk, 
tanulmányozása ezeknek a jogszabályoknak, ennek egy kicsit a nemzetközi 
kitekintése azért választ ad arra, hogy itt jó úton járunk, sőt azt gondolom, hogy a 
Fidesz-kormányzat egy olyan lépésre szánta el magát, amely alapvetően a 
közigazgatás feletti bírói kontrollt erősíti, és az, hogy olyan bírókat keresünk, aki a 
közigazgatási joghoz ért, azt gondolom, nagyon is helyénvaló. Legyünk őszinték: egy 
családjogi bíró, lehet, hogy tökéletesen jó családjogásznak és abban, hogy egy 
gyerekelhelyezést hogyan kell megoldani, de amikor arról szól a történet, hogy 
hogyan kell egy urbanizációs jogszabályt értelmezni, ahhoz nem ért, ha valaki a 
közigazgatásban dolgozott, ismeri ennek a menetét, és ezzel a szaktudással végzi 
gyakorlatilag a bírói munkáját. Azt pedig nem is feltételezem, hogy valaki esküt tett 
bíróként, majd utána ne a jogot alkalmazza. Azt gondolom, ez így van rendjén. Ennyit 
tudtam a kérdésére válaszolni. 

A második kérdés volt gyakorlatilag a görög, magyar, román, bolgár, satöbbi; 
szeretném fölhívni a figyelmét, hogy van egy keleti partnerségi dokumentum, amelyet 
gyakorlatilag az Ukrajnával való tárgyalásnál elfogadtak, és ebben a dokumentumban 
valamennyi ország, az Európai Unió valamennyi országa kiállt amellett - és Ukrajna is 
elfogadta az Ukrajna-Keleti Partnerség csúcstalálkozón -, hogy valamennyi nemzeti 
kisebbségi jogot biztosítania kell. (Bana Tibor távozik az ülésről.) Ezt ténylegesen a 
Velencei Bizottság ülése előtt pár nappal, körülbelül egy héttel korábban fogadták el; 
Ukrajna, megmondom őszintén, szemrebbenés nélkül elfogad egy dokumentumot, 
ami a nemzeti kisebbségi jogok teljes tiszteletben tartásáról tesz kötelezettséget, majd 
közli azt, hogy neki nem kell foglalkozni az ukrán nyelvtörvénnyel. Ez egy kicsit, ha 
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szabad így mondanom, barokkos túlzás, mondhatnám ezt a szót az ukrán fél 
magatartására. 

Horvátország és a Hernádi-ügy. Itt azt kell mondanom, hogy nyomásgyakorlás 
folyik, ez egyértelmű, a horvát hatóságok részéről. Azt hallottuk a miniszterelnök 
részéről is, hogy a tárgyalásokat megfelelő feltételekkel lehet, ez egy nyomásgyakorlás 
az ő részükről. Én a horvát igazságügyi miniszterrel fölvettem a kapcsolatot a 
legutóbbi Igazságügyi Tanács-ülésen, meghívtam Magyarországra, úgy gondolom, 
nem árt, ha közvetlen kapcsolatot tudok vele kiépíteni, és ezt a kérdést helyére tudom 
tenni vele.  

De azt gondolom, hogy a horvátok valamennyi próbálkozása kudarcot vallott, 
ennek megvan a jogi háttere, hogy gyakorlatilag Magyarországon döntés született, 
tehát mindig fölteszik, leveszik, ez egy csiki-csuki játék, amit lehet folytatni egy 
darabig.  

December 7-én gyakorlatilag a package kijött, és aznap volt a LIBE-bizottság. 
Én nem vagyok egy jósember, hogy megmondjam, hogy ebben milyen összefüggés 
van, természetesen lehet összefüggés, azonban mindig van egy rendje ezeknek a 
kialakításának, hogy mikor, melyik napon tesznek közé, a decemberi package-et 
december 7-ére. Hogy a LIBE-bizottság pont erre a napra tette, hogy milyenfajta 
összefüggések vannak a háttérben, természetesen, amikor a LIBE-bizottság beállítja, 
hogy melyik nap, figyelembe is veheti, hogy aznap majd ki jön.  

Az az igazság, hogy miután ezeken a titkos megbeszéléseken, sub rosa 
megbeszéléseken legfeljebb Sárospatakon vennék részt, de itt nyilván nem tudok részt 
venni, tehát ergo én csak úgy gondolom, hogy talán sok minden összejátszat. 
Mindazonáltal azt kell mondani, hogy a LIBE-bizottságban Magyarország jól 
teljesített, a véleményünket Szijjártó miniszter úr tökéletesen elmondta, a package-
ekre meg, amennyiben a keresetek elkészülnek, amennyiben a Bírósághoz beadásra 
kerülnek - mert még nincsenek kész a keresetek, tehát a kereseteket el kell készíteni, 
be kell nyújtani -, akkor majd megadjuk a választ. Ezek a bírói döntések nem három 
héten belül fognak megszületni. Én bízom abban, hogy a tisztességes eljárást 
mindenki be fogja tartani, és ebben az esetben egy elhúzódó jogvitára számítok. 

Önmagában a kvótaügy kérdése baromi izgalmas jogilag is, tehát egy igazi jogi 
csemege - márpedig mi szeretjük a jogi csemegéket -, mert szeptember 26-ával véget 
ért az egész kvótahatározat. Most akkor mire lehet, és miért csak három országgal 
szemben? Ez az egyik dolog, a tagállamok egyenjogúságának a kérdése. 

A másik, amit föl fogunk vetni, az alkotmányos identitás kérdése. Az 
Alkotmánybíróságnak is van egy döntése ezzel kapcsolatosan, a 21/2016-os 
alkotmánybírósági döntés, ha jól tudom a számát. Harmadsorban pedig: mire lehet 
kötelezni Magyarországot? Arra hogy vegyünk át, amikor lejárt a moratórium? S azt a 
bíróság korábban kimondta, hogy szeptember 26-ával vége. Tehát egy nagyon szép 
feladat lesz a bíróknak is, ha odakerül egyáltalán az ügy, majd meglátjuk, hogy 
odakerül-e, vagy pedig csak egy bejelentés volt.  

A másik két ügyben pedig az az igazság, azt gondolom, hogy amit 
Magyarország a Velencei Bizottság elé is tárt, illetőleg megvizsgáltuk, a Velencei 
Bizottságnak majdnem az összes véleményét tudomásul vettük, amikor a külföldről 
finanszírozott szervezetek kérdése volt; majdnem az összest, azt kell mondani, tehát 
tulajdonképpen a lelkiismeretünk teljes mértékben tiszta, mert azt gondolom, egy 
nagyon komoly színvonalú jogszabály született, és az égvilágon semmi kivetnivalót 
nem látok benne. Most azt mondják, hogy a tőke szabad áramlását sértjük, de ez a 
tőke szabad áramlását akkor sértené, ha előzetesen kellene bürokratikus akadályokat 
támasztva; ha valaki nem tud pénzt utalni, akkor utólag regisztrálni kell valamit, ahol 
a tőke szabad áramlása nem sérül. A felsőoktatási törvény módosításánál pedig 
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zavaros érvelés van a GATS- meg egyéb esetekben; nem is akarok belemenni ilyen 
kérdésekbe. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket az ügyeket tudjuk kezelni, tehát az 
Igazságügyi Minisztérium képes a feladatok ellátására.  

Az észt elnökség prioritásáról. Nyilvánvalóan különböző Tanács-ülések 
vannak, tehát az Igazságügyi Tanácstól kezdve más tanácsok is vannak. Jelenleg 
folyamatban lévő ügyekről tudok inkább beszámolni, amelyeket az észt elnökség 
elkezdett, és a bolgárok folytatnak. Én azt gondolom, az észt elnökség a feladatait el 
tudta látni, amelyekre vállalkozott, nagy eredményekről, kimagaslóan nagy 
eredményekről azonban nem tudunk beszámolni. Az észt elnökségnek feladata volt 
az, hogy a migrációval kapcsolatosan valamilyen csomagot hozzon létre, amit a 
tagállamok el tudnak fogadni. Azt gondolom, ez megszületett, ez szöges ellentétben 
áll az Európai Parlament döntésével, így a migrációt illetően például egy komoly vita 
fog a bolgár elnökségre hárulni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úrnak. Kérdezem államtitkár asszonyt, 

államtitkár urakat, szeretnék-e kiegészíteni miniszter urat. (Nincs jelzés.) Ilyet nem 
látok.  

Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Asszony! Államtitkára Urak! Még egyszer 
szeretném megköszönni az önök munkáját, amit a magyar érdekek képviseletében 
végeztek nemcsak Brüsszelben, hanem más nemzetközi fórumokon is. Köszönjük 
szépen ezt a munkát, ezt a kiváló jogi teljesítményt.  

Tisztelt Bizottság! Megköszönöm miniszter úrnak a jelenlétet. Mielőtt jön a 2. 
napirendi pontunk, csak fél perc szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)  

Az ún. mobilitási csomag egyes elemei  
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 561/2006/EK 
rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei 
tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel 
történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról 
[COM (2017) 277; 2017/0122 (COD)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006/22/EK 
irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő 
módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU 
irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok 
meghatározásáról [COM (2017) 278; 2017/0121 (COD)]   
(A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 145. §-a alapján)  

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a 2. napirendi pontunkkal, amely az úgynevezett 
mobilitási csomag egyes elemei; az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum 
szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 
165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás 
tekintetében történő módosításáról [COM (2017) 277; 2017/0122 (COD)]; az Európai 
Parlament és a Tanács irányelve a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási 
követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez 
és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról [COM 
(2017) 278; 2017/0121 (COD)].  

A bizottság véleményének a kialakítása következik a házszabály 145. §-a 
alapján. A mobilitási csomaggal kapcsolatban még szeptemberben volt szerencsénk 
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Violeta Bulc biztos asszonnyal egyeztetni, ahogy emlékeznek képviselőtársaim, a 
november 7-ei ülésünkön pedig Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
helyettes államtitkára tájékoztatott bennünket a kérdésekről. A találkozók 
eredményét foglalja össze a képviselőtársaimnak pénteken megküldött 
véleménytervezet. 

A csomag a nemzetközi közúti szállítás terén számos olyan javaslatot 
tartalmaz, amely döntően a közép- és kelet-európai fuvarozókat érintené hátrányosan 
a pihenőidő, a munkafeltételek új szabályai kapcsán. Az aggályainkat foglalja tehát 
röviden össze a véleménytervezet. Mai ülésünkön a véleménytervezet elfogadásáról 
kell döntést hoznunk. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e esetleg észrevételük a 
véleménytervezettel kapcsolatban. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet. Amennyiben 
nincs, szavazást rendelek el.  

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja, hogy a bizottság véleményt 
fogadjon el a házszabály 145. §-a alapján az úgynevezett politikai párbeszéd 
keretében. Aki támogatja, azt kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.)  

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a 
bizottság. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság imént elfogadott 
véleményéről tájékoztatom a házelnök urat, valamint Frans Timmermans urat, az 
Európai Bizottság nemzeti parlamentekért is felelős első alelnökét.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Technikai szünetet rendelek el 10 óra 30 percig. 
Akkor zárt üléssel folytatjuk munkánkat. Kérem, hogy mindenki jöjjön vissza! 
Köszönjük szépen.  

 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 52 perc 

Szünet: 8.52-10.35 
A bizottság 10 óra 35 perckor zárt ülésen folytatta munkáját, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária 


