
 
Ikt. sz.: 129-1/2013. sz. ülés 

 
AIB-44/2013. sz. ülés 

(AIB-221/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 
2013. október 15-én, kedden, 10 óra 05 perckor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a 
szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény 
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló H/12695. számú 
határozati javaslat 5 

A módosító javaslatok megvitatása 5 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 

1. Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a 

szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény 

elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati 

javaslat (H/12695. szám)  

(Az Európai ügyek bizottsága önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)   
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Botka László (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Hörcsik Richárd, az Európai ügyek bizottságának elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjünk a munkát. Úgy látom, a határozatképességgel nem 
lesz probléma. A napirend kiegészítésére indítvány, javaslat nem érkezett. Kérdezem, ki az, 
aki a napirendi javaslatot elfogadja. (Szavazás.) Ha jól látom, egyhangú döntéssel a bizottság 
elfogadta. 

Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a 
szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény 
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló H/12695. számú 
határozati javaslat 

Soron következik az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet 
H/12695. számon, itt a határozati javaslathoz érkeztek módosító indítványok. Szanyi Tibor és 
Bárándy Gergely képviselő urak nyújtottak be módosító indítványokat az 1. és a 2. ajánlási 
pontban, ezek egymással összefüggenek. Így megkérdezem elnök urat, hogy mi az álláspontja 
ezekkel a módosító indítványokkal kapcsolatban. 

A módosító javaslatok megvitatása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD, az Európai ügyek bizottságának elnöke: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy az Európai ügyek 
bizottsága ma reggel megtárgyalta ezt a két módosító javaslatot, és egyiket sem támogatta, 
ezért nem tudjuk támogatni az ajánlásban jelzett sem 1-es, sem 2-es pontot. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormánytól nem látok senkit, aki képviselné a 

kormány álláspontját. Az ülés elején elfelejtettem bejelenteni, hogy Ipkovich György 
képviselő úr Botka László képviselő urat helyettesíti, Rubovszky György képviselő urat 
Vejkey Imre képviselő úr helyettesíti és Papcsák alelnök úr pedig Gulyás Gergely képviselő 
urat helyettesíti. 

Ipkovich képviselő úrnak adom meg a szót, utána Staudt Gábor képviselő úrnak. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A tegnapi esti vitában 

kifejtetteknek megfelelően fenntartjuk ezt a módosító indítványunkat. Álláspontunk szerint az 
európai uniós források rendelkezésre bocsátását, megfelelő felhasználását ellenőrző 
úgynevezett európai ügyészi szervezet nem igazán sértheti szerintünk a szubszidiaritás elvét. 
Akkor sértené, ha nem ezeket ellenőrizné, hanem belföldi források felhasználását, ezért 
nyilvánvalóan itt a szubszidiaritás sérelmét nem igazán látjuk megállapíthatónak, ezért 
fenntartjuk az indítványt. Kérjük a támogatást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Csak a 

jegyzőkönyv és az utókor kedvéért szólnék hozzá. Ha a vérnyomásommal gond lett volna 
reggel, akkor ez a javaslat helyre tette volna, főleg a második. Nemcsak a szubszidiaritás elvét 
sérti az Európai Ügyészség létrehozása, hanem tulajdonképpen a magyar belső jognak szinte 
minden szabályát, ami még hagyján, mondhatnák a szocialisták, de az európai uniós alapító 
szerződésekben sincs olyan felhatalmazás, ami egy amerikai típusú, FBI-típusú, szövetségi 
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államszervezethez rendelt nyomozószervet hozna létre. Nincs, és reméljük, hogy nem is lesz. 
Többek között ezért szeretnék a Tanácsban is az egyhangúságot megkapni, bár véleményem 
szerint, ha az alapító szerződésekben nincs benne, az lehet, hogy egy formális 
megerőszakolásként még mindig átmehetne, hogy ha nem emelne egyik állam sem vétót - 
remélhetőleg fog -, de semmiképpen nem tekinthető szabályosnak. 

Ez az elképzelés, meg amit főleg a 2. ajánlási pontban Szanyi Tibor és Bárándy 
Gergely előterjesztett, ez tulajdonképpen arról szól, hogy attól függetlenül, hogy az Európai 
Uniónak erre van-e jogi felhatalmazása, függetlenül a jogi környezettől, meg kellene 
vizsgálnia, vagy az Országgyűlés megvizsgáltatná a saját bizottságán és a legfőbb ügyészen 
keresztül, hogy hogyan lehet a belső jogi akadályokat félretolni az Európai Unió, az Európai 
Bizottság útjából. Ha alaptörvényt kell módosítani, akkor módosítsunk azt, ha az összes 
büntető törvényt és büntetőeljárási törvényt módosítani kell, akkor módosítsuk azt. Ja, hogy 
európai uniós felhatalmazás sincs erre? Az se gond. 

Tehát a totális feladás, azt kell mondanom, hogy a totális hazaárulás típusát súrolják 
ezek a határozatok. Sajnos, ezért jutottunk ide az elmúlt időszakban és főleg a szocialista 
kormányzatok idején, mert hasonló mentalitással jártak el, amikor egyébként az Európai 
Unióhoz csatlakoztunk és azután is. Teljesen mindegy, hogy mi jött Brüsszelből, azt szolgai 
módon elfogadni és minden belső jogi akadályt félretolni, ez a szocialisták politikája. Mi ezt a 
leghatározottabban elutasítjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. A 

határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványokat. (Szavazás.) 2 
igen. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Az egyebek napirendi pont keretében van-e 
hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom, 
illetve a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 10 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 
 


