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Napirendi javaslat  
 

1. Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter meghallgatása 

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

 

(A bizottság az „EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági 

termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról [COM 
(2011) 625, 2011/0280 (COD)] (Tájékoztató az aktuális helyzetről)”, valamint az 

„EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 73/2009/EK 
tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 2013. évi 

alkalmazása tekintetében történő módosításáról [COM (2011) 630, 2011/0286 (COD)] 
(Tájékoztató az aktuális helyzetről)” című napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalta, 

amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke 
Mile Lajos (LMP), a bizottság alelnöke 
Ékes József (Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Tessely Zoltán (Fidesz) 
Ughy Attila (Fidesz) 
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)  
Murányi Levente (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Bebes István (Fidesz) Lipők Sándornak (Fidesz)  
Dr. Braun Márton (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Dr. Szalay Péter (Fidesz) Ughy Attilának (Fidesz) 
Gyopáros Alpár (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Firtl Mátyásnak (KDNP) 
 

 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 

 

Megjelentek 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Kiszely Katalin helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc)  

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, vendégeinket és a sajtó igen tisztelt 
képviselőit. 

Az aláírt jelenléti ív alapján és az eseti képviseleti megbízások alapján 
bejelentem, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízásokat jelentek 
be: Hörcsik Richárd képviseli Braun Mártont; Lipők Sándor képviseli Bebes Istvánt; 
Ughy Attila képviseli Szalay Pétert; Firtl Mátyás képviseli Vejkey Imrét; Mengyi 
Roland képviseli Nógrádi Zoltánt. 

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően írásban megkapták a mai 
napra kitűzött napirendtervezetet. Két napirendet terveztünk. Az első napirendi pont: 
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter meghallgatása. A második 
napirendi pontunk két egyeztetési eljárás, ahol zárt ülést rendelünk el. Az egyik téma az 
Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó 
támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az Európai Parlament és 
a Tanács rendelete a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 
2013. évi alkalmazása tekintetében történő módosításról. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi pontokkal kapcsolatban. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását. 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta. Köszönöm szépen. 

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Az első napirendi pontunk 
tárgyalásához kezdünk tehát, Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 
meghallgatása következik. Engedjék meg, hogy bizottságunk nevében is köszöntsem a 
napirendi pont előadóját, Navracsics Tibor miniszter urat, Répássy Róbert államtitkár 
urat és Kiszely Katalin helyettes államtitkár asszonyt, aki bizottságunknak régi tagja 
volt. Ezúton is köszöntjük. 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 
éves meghallgatására, emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy tavaly, hasonló időben 
került sor, 2011. június 22-én. Akkor alapvetően a magyar európai uniós elnökség 
igazságügyi eredményeit tekintettük át.  

Ebben az évben a Bel- és Igazságügyi Tanács, illetve a Versenyképességi 
Tanács egyes napirendi pontjai mellett a jogharmonizációs kérdések, valamint az 
Európai Bírósággal kapcsolatos ügyek is előtérbe kerültek.  

Tisztelt Miniszter Úr! Bizottságunk szokásjogához kapcsolódva kapcsolódva 
megadom a szót a miniszter úrnak az expozéjához. Utána, ha van kiegészítenivaló, az 
államtitkárok megtehetik, és utána megnyitom a kérdések lehetőségét, és aztán a 
viszonválasz illeti meg a miniszter urat. Tessék parancsolni! 
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Dr. Navracsics Tibor tájékoztatója 

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Köszönöm 
szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Amikor 
egy évvel ezelőtt itt voltam, akkor a magyar európai uniós elnökség eredményeiről 
számolhattam be, illetve már arról is beszámolhattam. Illetve elmondhattam önöknek, 
hogy az európai uniós elnökségi feladatok ellátása mellett igazságügyi területen 
alapvetően a visegrádi négyek együttműködésére alapozva, de azt tovább bővítve 
Horvátországgal és Szlovéniával, egy közép-európai igazságügyi együttműködést 
indítottunk el, amelynek a célja kifejezetten az volt, hogy az Európai Unión belül is 
létrehozzunk az igazságügyi együttműködés területén egy olyan regionális 
együttműködést, amely lehetővé teszi ezen országok igazságügyi politikájában az 
Európai Unió döntéshozatala során az egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontjának az 
összehangolását.  

Most, elöljáróban örömmel mondhatom, hogy ez a közép-európai igazságügyi 
együttműködés mára szépen megerősödött. Félévente, azaz 6 hónaponként ősszel és 
tavasszal találkoznak Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország 
és Magyarország igazságügy-miniszterei, és jól haladunk az intézményesedés irányába, 
azaz úgy tűnik, hogy ez a kezdeményezés is, akárcsak az európai uniós elnökség, 
sikeres volt nemcsak magyar szempontból, hanem Közép-Európa szempontjából is.  

Képviselőtársaim megkaphatták írásban előzetesen az éves beszámoló vázát, 
illetve egy olyan sűrítményét, amelyben a leglényegesebb kérdésekkel foglalkozunk, 
úgy a polgári igazságügyi együttműködés, mint a büntető igazságügyi együttműködés 
területén. Röviden ott van az elvégzett munka, illetve a magyar álláspont megtalálható 
a kiosztott anyagban. Illetve az asztalukon megtalálhatták a minisztérium félidős 
beszámolóját, ahol nemcsak az európai uniós ügyek és nemcsak a nemzetközi ügyek, 
de általában a közigazgatás és az igazságügy területén elvégzett tevékenységünk 
található meg röviden.  

Éppen ezért, ha megengedik, akkor nem elsősorban az írásban már eljuttatott 
témák tárgyalására fordítanám a rendelkezésemre álló időt, hanem ezen kívül öt olyan 
témát említenék meg, vagy mondanék róla rövid összefoglalót, amely nem szerepel, 
vagy nem részletesen szerepel az írásban megküldött beszámolóban, viszont gondolom, 
hogy az önök érdeklődésére is számot tarthat.  

Az egyik a kötelezettségszegési eljárások. Ennek tekintetében is kettő olyan 
kötelezettségszegési eljárás, amely az igazságügy területét különösen érinti, 
nevezetesen a bírák nyugdíjazása körüli vita, illetve az adatvédelmi ombudsman 
státuszával kapcsolatos vita. A másik az Európa Tanáccsal való együttműködés az 
igazságügyi reform területén. Itt mondanék egy rövid beszámolót. Illetve három olyan 
ügy, amely az utóbbi időben a magyar nyilvánosság előtt nagyobb érdeklődésre tartott 
számot, és amellyel a minisztériumnak dolga volt, és egyik-másinak van uniós jogi 
viszonyrendszere is. Az egyik a Fiona Shaw-ügy, egy gyermekelviteli ügy. Egy 
francia-ír-magyar gyermekelviteli ügy, amely még most is folyamatban van. Ha 
megengedik, röviden beszámolnék erről. A másik az éppen a múlt héten nagy port 
felvert Tobin-ügy, amelyről röviden beszámolnék, illetve ennek a legújabb 
fejleményeiről tájékoztatnám önöket. Illetve a tegnapi szavazással rendeződni látszó 
Fratanolo-ügy, amely szintén az stasbourgi emberi jogi bíróság döntése nyomán előállt 
helyzet.  

Ha megengedik, akkor először röviden a kötelezettségszegési eljárásokról egy 
összefoglalót adnék. Az Európai Bizottsággal korábban az adatvédelmi törvény, a bírák 
nyugdíjazása, illetve az igazságszolgáltatási reform törvényei kapcsán indult meg egy 
párbeszéd, amelynek során a Bizottság által említett kételyek jelentős részét sikerült 
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rendezni. Két olyan terület maradt, ez egyébként a tárgyalások kezdetétől fogva 
nagyjából prognosztizálható volt, ahol végül is az Európai Bíróság fogja majd 
meghozni a döntést, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság a Bírósághoz fordult. 
Az egyik a bírák nyugdíjazása, a másik pedig az adatvédelmi ombudsman személye, 
illetve az Adatvédelmi Hatóság vezetőjének és az adatvédelmi obmudsman 
személyének a nem folyamatos léte, hogy így fogalmazzak.  

A kettő közül egyelőre az adatvédelmi ombudsmannal kapcsolatos 
keresetlevelet kaptuk meg hivatalosan. Tehát ezt tudjuk, hogy itt a Bizottság érvelése 
nagyjából megegyezik azzal az érveléssel, amelyet korábban a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd során is mindig felhoztak. Az egész onnan indult, hogy az egész adatvédelmi 
törvényt vizsgálták, illetve nemcsak magát a törvény tartalmát, hanem a törvény 
meghozatalának a módját is. Nevezetesen kifogásolták, hogy szerintük nem történt 
kellő mértékű egyeztetés az adatvédelmi ombudsmannal a törvény megalkotása során. 
Ezeket a kételyeket sikerült tisztáznunk.  

Az adatvédelmi törvény kapcsán azok a kételyek, amelyekről úgy gondoltuk, 
hogy az eredeti koncepció sérelme nélkül átültethetők, itt törvénymódosítással 
megoldottuk ezeket a problémákat, így egyetlen vitás kérdés maradt, ez az adatvédelmi 
ombudsman személye. Az Európai Bizottság álláspontja szerint fel kellett volna 
ajánlanunk az Adatvédelmi Hatóság vezetői pozícióját az adatvédelmi ombudsmannak, 
annak ellenére, hogy az adatvédelmi ombudsman korábban nyilvánosság előtt, tehát 
interjúk során is kijelentette, hogy az átalakításban többségében vannak azok az 
elemek, amelyekkel nem ért egyet, és ennek következtében ő nem is vállalná az 
Adatvédelmi Hatóság vezetői pozícióját. Nyilván majd az Európai Bíróság fog dönteni 
arról, hogy melyikünk érvelését, az Európai Bizottság érvelését, vagy a mi érvelésünket 
fogadja el. Itt, miután már megkaptuk hivatalosan a keresetlevelet, ezért készítjük a 
saját álláspontunk írásos indokolását.  

A másik a bírák nyugdíjazása, amely eredetileg diszkriminációs alapról indult, 
nevezetesen a Bizottságnak az volt az eredeti álláspontja, hogy diszkriminatív jellegű a 
bírák nyugdíjazása. A mi álláspontunk az volt, hogy alapvetően nem a bírák 
nyugdíjazásáról, hanem a közszféra nyugdíjreformjáról van szó, amelyet azóta már 
sajtónyilatkozatok, illetve jogszabályok is megerősítenek. Ennek következében az 
Európai Bizottság a diszkrimináció tilalmának jogalapjáról szépen lassan át is ment az 
átmeneti idő rövidségére való hivatkozásra, nevezetesen vélhetően a keresetlevélben is 
ez van, de ezt hivatalosan még nem kaptuk meg.  

A Bizottság álláspontja szerint túlságosan rövid idő állt rendelkezésre a bírák, 
ügyészek, közjegyzők számára, hogy az új nyugdíj-szabályozási rendszerre átálljanak, 
és itt az arányosság szempontjából támadják, illetve vitatják a mi jogi megoldásunkat. 
Hangsúlyozom, még nem kaptuk meg itt a keresetlevelet, tehát még nem tudok 
hivatalos bizottsági álláspontról beszámolni. Amint megkapjuk a keresetlevelet, akkor 
természetesen itt is elkészítjük a hivatalos magyar álláspontot. 

Ezzel párhuzamosan, nem utolsósorban a Bizottsággal való együttműködés 
részeként, vagy annak révén, inkább így fogalmaznék, bontakozott ki az Európa 
Tanáccsal való együttműködésünk. Ugyanis az igazságszolgáltatás átalakítása kapcsán 
és az igazságszolgáltatási reform kapcsán megállapodtunk a Bizottsággal abban, hogy 
azokban a kérdésekben, amelyekben a közösségi jog joghatósága, illetve érintettsége 
semmilyen formában nem merül föl, viszont az intézményi megoldásokkal 
kapcsolatban kételyek vannak, ott az Európa Tanáccsal, illetve a Velencei Bizottsággal, 
tehát az Európa Tanácsnak a jogi kérdésekkel foglalkozó szakértői testületével való 
konzultációk során alakítsuk ki a közös álláspontot, amelynek eredményeként az 
igazságügyi reformcsomagunkon olyan változtatásokat hajtottunk végre, amelyek 
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pontosabbá, legalábbis az Európa Tanács szempontjából nézve, számukra pontosabbá 
tették a törvényt. Vonatkozik ez az Országos Bírósági Hivatal elnökének 
hivatalviselésére, újraválasztására; vonatkozik ez az ügyek áttételével kapcsolatos 
bírósági út megnyílására; vonatkozik ez az Országos Bírói Tanács és az OBH közötti 
hatáskör-megosztásra; olyan alapvető kérdésekre, amelyek a mi megítélésünk szerint 
ugyan nem eredményeztek volna sem jogbizonytalanságot, sem pedig az 
igazságszolgáltatás függetlenségének sérelmét, azonban az Európa Tanács véleményére 
támaszkodva úgy gondoltuk, hogy tisztább az a megoldás, hogyha ezt a módosító 
csomagot benyújtjuk az Országgyűlésnek.  

Ez ügyben tájékoztathatom a bizottságot, hogy az Európa Tanács a benyújtott 
módosító csomaggal, illetve az együttműködéssel is nagymértékben elégedett. Egy-két 
technikai jellegű, még utólagos megbeszélés vár ránk, vélhetően szakértői szinten, de 
alapvetően úgy néz ki, hogy megnyugtatóan rendeződtek a vitás kérdések. 

És akkor, ha megengedik, röviden a három konkrét ügyről, a Fiona Shaw-
ügyről, a Tobin-ügyről, illetve a Fratanolo-ügyről is hadd mondjak pár szót! Mind a 
három ügy olyan, amely évekkel ezelőtt kezdődött, ha úgy tetszik, megörökölte a 
minisztérium az ügyek intézését. A Fiona Shaw-ügy egy gyermekelviteli ügy. A 
magyar anya és az ír apa Franciaországban kötött házasságot. A közös házasságukból 
született Fiona Shaw, vagy magyar névsorrendben: Shaw Fiona, akit az édesanyja az 
édesapa beleegyezése nélkül Magyarországra hozott, és így megindult egy 
gyermekkiadatás iránti per, ahol a magyar bíróság kiadhatónak ítélte a gyereket. Ezt 
követően az édesanya és a gyerek ismeretlen helyen tartózkodott.  

Elrendelték a végrehajtást, amelynek eredményeként a magyar hatóságok 
végrehajtották a jogerős magyar bírósági határozatot, és a gyereket végül 2011. 
augusztus 31-én elfogták, és szeptember 2-án mentőautóval Franciaországba 
szállították.  

Ezt követően őt ideiglenesen egy állami nevelőintézetben helyezték el. A 
mostani híreink szerint véglegesen az apánál helyezték el végül a kislányt. Mi a kislány 
édesanyjával folyamatosan kapcsolatban voltunk, minden diplomáciai és nem 
diplomáciai eszközt megmozgattunk annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessen a 
kislányával; hogy esetleg a francia hatóság előtt képviselni tudja a kislány érdekét; 
hogy adott esetben a gyermek számára és az anya számára egy kedvezőbb döntést 
tudjunk elérni. Önmagában az a tény azonban, hogy mind a francia, mind pedig a 
magyar jog szerint jogellenesen vitte el, hozta el a kislányt Magyarországra, ez 
tulajdonképpen jogilag védhetetlenné tette a helyzetet. Tehát innentől kezdve a 
minisztérium erőfeszítései inkább arra irányultak, hogy minél hamarabb biztos és stabil 
körülmények között legyen a kislány, és az anya és a lány között kapcsolatot tudjunk 
teremteni, illetve kapcsolatot tudjanak teremteni, ami azért sem egyszerű, mert az anya 
ki van tiltva Franciaországból, tehát nem tud odamenni, nem tudja meglátogatni.  

Ez egy olyan ügy, amely a minisztérium számára még most is munkát ad, 
elsősorban humanitárius okokból, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet a 
gyermekelhelyezési ügyek rendezetlenségére, elsősorban a vegyes házasságokban a 
vagyonjogi, illetve gyermektartási kérdések rendezetlenségére. Ez ügyben mi a magyar 
elnökség alatt is próbáltunk lépéseket tenni, és most a Bel- és Igazságügyi Tanács 
keretében is próbálunk lépéseket tenni, igazából azonban nem rendeződtek még ezek a 
kérdések. 

A másik, napjaink fejleménye a Tobin-ügy. Bizonyára mindenki tud róla, hogy 
egy akkor Magyarországon dolgozó ír állampolgár autójával a járdára felhajtva elgázolt 
két kisgyermeket, ez alapján büntetőeljárás indult ellene. A magyar hatóságok óvadék 
ellenében szabadlábra helyezték. A szabadlábra helyezést követően az ír állampolgár 
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elhagyta az országot, hazament Írországba, és innentől kezdve a magyar hatóságok nem 
tudják elérni, nem tudták elérni a kiadatását.  

Hosszú ideig húzódott Írországban is a bírósági eljárás. Én magam írtam levelet 
az ír igazságügy-miniszternek már korábban, amiben kértem, hogy ha lehet, akkor 
gyorsítsák fel az eljárást, azonban most, a múlt héten az ír legfelsőbb bíróság egy olyan 
döntést hozott, amelynek értelmében ők nem kiadhatónak, vagy nem átadhatónak 
nyilvánították az elkövetőt, sőt, szabadlábra is helyezték. Ő egyébként korábban 
Írországban önként börtönbe vonult, hogy ezzel is mintegy megkezdje a büntetése 
letöltését. Szabadlábra helyezték, tehát ő most szabadlábon van. 

Kevés a jogi eszközünk, amit tenni tudunk. Az ír jog, az akkor hatályban lévő ír 
jogszabályi rendelkezések szerint ugyanis csak akkor adható ki egy ír állampolgár, ha 
más ország hatósága elől megszökött, márpedig itt nem szökésről volt szó, mert óvadék 
ellenében helyezték a magyar hatóságok szabadlábra. Tehát mondhatjuk, hogy nyugodt 
körülmények között távozott az országból. Azóta megváltoztatták az írek ezt a 
jogszabályt, de a jogszabály-változás csak a hatálybalépést követő ügyekre vonatkozik, 
ezért még a módosítás előtti rendelkezések következtében döntött úgy az ír legfelsőbb 
bíróság, hogy tekintettel arra, hogy az ír állampolgár nem szökött, ezért nem adják ki.  

Az ügyben annyit tudok tenni, hogy a mai nappal írtam egy levelet az ír 
igazságügy-miniszternek, Alan Shatternek, amiben mély szomorúságomat és 
fájdalmamat fejeztem ki amiatt, hogy két kisgyermek halála és egy mindenki által 
elismerten elkövetett bűncselekmény megtorlatlanul, büntetlenül marad, és valaki most 
Írországban élhet, egész egyszerűen jogszabályi rendelkezések sajátosságai miatt, aki 
megölt két embert, és büntetés nélkül élheti az életét.  

Illetve Viviane Reding biztos asszonyhoz fordultam a konkrét esetet leírva, azt 
kérve, hogy vizsgáljuk meg, hogy mit tudunk tenni a közösségi jogalkotás területén 
annak érdekében, akár az európai elfogatóparancs, akár az európai büntetőjogi 
együttműködés tökéletesítése, finomítása révén, hogy ilyen ügy máskor, mással ne 
fordulhasson elő. 

Az utolsó ügy a Fratanolo-ügy, ahol, önök is ismerik, hiszen az Országgyűlés is 
tárgyalta ezt az ügyet, a strasbourgi emberi jogi bíróság kártérítést állapított meg a 
tiltott önkényuralmi jelképpel való visszaélés bűncselekményét elkövető Fratanolo 
Jánosnak, tekintettel arra, hogy az emberi jogok gyakorlása szerves részének tekinti a 
strasbourgi emberi jogi bíróság a vörös csillag viselését, amely Magyarországon a 
hatályos és a majd hatályban lévő büntető törvénykönyv szerint is egyaránt 
bűncselekménynek minősül. Nemcsak bűncselekménynek minősül, de korábban ez 
alkotmányossági kontroll alá is esett, és az Alkotmánybíróság kimondta, hogy megfelel 
az alkotmányos rendnek az ilyen jellegű szabályozás.  

Ebből adódóan én mint miniszter, amikor egy nemzetközi bíróság döntésének és 
a magyar alkotmányos rendnek, a büntető jogszabálynak, illetve az Alkotmánybíróság 
döntésének az ütközését tapasztalom, akkor azt tartottam magamra nézve irányadónak, 
hogy az Országgyűléshez forduljak állásfoglalásért, hiszen az Országgyűléstől nyertem 
el tulajdonképpen a mandátumomat, a végrehajtó hatalomról, a magyar alkotmányos 
berendezkedés szerint a törvényhozó hatalomnak alárendelt parlamentáris 
berendezkedésről lévén szó. Következésképp az önök döntését kértük ez ügyben, és 
ennek megfelelően látszik rendeződni az ügy, miszerint kifizetjük ezt a kártérítést, de 
ezt a pártok költségvetési támogatásának terhére fogjuk kifizetni. 

Tisztelt Bizottság! Röviden ezek lennének azok az ügyek, amelyekkel 
kiegészítettem volna az írásbeli beszámolómat. Kérem, hogy amennyiben kérdéseik 
vannak, azokat tegyék fel! Köszönöm szépen. (Balczó Zoltán megérkezik a bizottság 
ülésére.) 
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Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr, a beszámolóját. Tisztelt Miniszter Úr! 
Tisztelt Bizottság! Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy bizottságunk 
portfoliójának megfelelően itt és most a minisztériumnak nem az egész tevékenységére 
vonatkozó, mindenre kiterjedő értékelésére kell vállalkoznunk vagy erre kérdéseket 
feltenni, hanem arra, ami elsősorban az európai jogharmonizációval, az európai 
jogalkotással kapcsolatos.  

Áttekintvén azt az írásos anyagot, amit a miniszter úr említett, hogy megküldött 
bizottságunknak, illetve azt a brosúrát, amit a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium a kétéves működéséről küldött, illetve a mostani szóbeli beszámolóját, 
számomra kiderült, hogy a Külügyminisztérium és a Gazdasági Minisztérium után az 
ön tárcája a legaktívabb kapcsolattartó az európai intézményekkel.  

Mindezt áttekintvén, engedje meg, hogy azt mondjam, hogy leveszem az 
európai uniós kalapomat miniszter úr és munkatársai teljesítménye előtt azért a 
helytállásért, ahogy a magyar érdekek mellett kiálltak, ahogy az uniós szakmai 
szervezeteket, beleértve az Európa Tanácsot, az Európai Parlamentet, bizonyos 
bizottságait, vagy éppen az Európai Bizottságot, korrekten tájékoztatta, velük felvette a 
vitát, és velük tartotta a szakmai kapcsolatot. Köszönjük szépen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a kérdések lehetőségét. Akinek kérdése 
van, kérem, jelezze! (Jelzésre.) Firtl alelnök úr, majd Mile alelnök úr! 

 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszter Úr! A 

bevezetőben említette, hogy utoljára az európai uniós elnökségünk kapcsán 
találkoztunk. Ebből fakad csak egy általános kérdés, hogy mennyiben estek egybe a 
magyar elnökség igazságügyi prioritásai és a dán elnökség prioritásai?  

De konkrétabban: a magyar elnökség alatt az Európai Parlament és a Tanács 
információs rendszere elleni támadásokról szóló irányelv tervezetének általános 
megközelítését a magyar elnökség idején sikerült elérni. Várhatóan a dán elnökség el is 
fogja fogadni a végleges megállapodást. Itt az a kérdésem, hogy Magyarország az 
álláspontját mennyire tudta érvényesíteni ezen idő alatt?  

Az előkészítésben a magyar kormány milyen mértékben vett részt, illetve a 
magyar igazságszolgáltatás szervei miként tudtak segíteni, vagy részt venni ebben a 
dologban? Hiszen ennek a megalapozását is gyakorlatilag a magyar elnökség idején 
kezdték el, ami számomra is, ahogy az elnök úr is fogalmazott itt, pontosan azt is 
bizonyította, hogy a magyar elnökség nemcsak egy-egy kérdésben tudott kiemelkedőt 
alkotni, sokkal többet tettek más területeken is, mint ami ez idáig a sajtóban, a 
médiumokban megjelent. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Mile alelnök úr! 
 
MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Én is köszönöm szépen az írásbeli tájékoztatót és ezt 
az érdekes bevezetőt, amit elmondott.  

Mindössze kettő dolgot szeretnék kérdezni, az egyik a két kötelezettségszegési 
eljárásra vonatkozik. Én nem látok abban semmi ördögtől valót, hogyha a Bíróság előtt 
kell tisztázni bizonyos ügyeket. Azt hiszem, ez nem egyedi eset, sőt, biztos, hogy nem 
az.  
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Egyetlen aggályom van mindössze, hogy szerencsés-e két ilyen kérdésben, ami 
egészen leszűkült már az eredeti felvetésekhez képest, egészen a Bíróságig menni, 
hiszen itt most egy elég kényes időszakot élünk, az új 7 éves költségvetés tervezése 
idejében vagyunk; az ország pozíciói nem mindig a legkedvezőbbek, enyhén 
fogalmaztam most. Tehát hogy nem jár-e esetlegesen pozicionális kockázatokkal vagy 
diplomáciai kockázatokkal, hogy elvittük a falig ezt a két dolgot? Tehát nem lett volna-
e esetleg szerencsésebb engedékenyebbnek lenni?  

A következő, ön is említette az Európa Tanácsot és az azzal kapcsolatos 
tárgyalásokat és kommunikációt. Itt elég régóta lehet hallani, és most felerősödtek azok 
a hírek, miszerint a Velencei Bizottság kilátásba helyezte, hogy kezdeményezni fogja 
Magyarország állandó monitoring alá helyezését esetlegesen. Ez most nem égető 
természetesen, hiszen a forgatókönyv szerint és az eljárásrend alapján is erre 
legközelebb ősszel, valamikor szeptember végén vagy októberben nyílna lehetőség, 
hogy az Európai Parlament esetleg egy ilyen döntést meghozzon, de nem lenne 
szerencsés, hogyha egy ilyen példátlan, tehát tagállammal szemben példátlan eljárás 
megindulna. Hogyan állnak az egyeztetések ezzel kapcsolatban?  

Az biztató, amit elmondott az igazságszolgáltatással kapcsolatos 
egyeztetésekről, de általában véve tud-e erről valamit mondani? Elkerülhetővé válik-e, 
hogy egyáltalán a monitoringbizottság ilyen felhatalmazást kapjon? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes képviselő úr következik! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Én tagja 

vagyok az Európa Tanácsnak, idestova most már tíz éve, és itt talán helyre is kellene 
tenni Mile képviselőtársamat, mert maga az Európa Tanács akarta kezdeményezni ez 
év januárjában a monitoringbizottság felállítását Magyarországgal szemben.  

De ez annak a hatására történt, hogy az Európai Parlamentből bizonyos 
képviselők kérték az Európa Tanácsot, hogy hasonlóképpen azt a hajcihőt, amit az 
Európai Parlamenten próbáltak végigvinni, Magyarországgal szemben és a 
miniszterelnökkel szemben lehetőleg az Európa Tanácson belül is ismételjék meg. 
Ennek hatására az Európa Tanács bekért öt témakört, és azt a Velencei Bizottsággal 
vizsgáltatta meg.  

Ezen kérdéskörök döntő többségében a magyar álláspontnak van pozitív 
helyadása, és bizonyos kérdésekben teljesen logikus, hogy még merülnek fel további 
szakmai kérdések. Én mindig úgy fogalmaztam az Európa Tanácson belül is, mint 
ahogy más országok is megteszik, hogy törvénykezés előtt célszerű kiküldeni a 
Velencei Bizottságnak, mert akkor legalább utólag már nem lehet kifogást emelni egy-
egy döntéssel szemben. 

A másik, a kötelezettségszegési eljárással kapcsolatban. Nagyon jól tudjuk, 
hogy az Európai Uniónak 27 tagországa van, és több száz kötelezettségszegési eljárás 
van. A parlamenten belül is vitatkoztunk ebben a kérdésben. Egyet tudomásul kell 
venni, hogy a kötelezettségszegési eljárások döntő többsége az előző kormányzati 
időszakban az át nem ültetés, be nem vezetés, határidőcsúszások miatt alakult ki. Tehát 
a mostani kormányzati ciklusra az első kötelezettségszegési eljárások száma nem olyan 
nagy nagyságrendű. 

Én pontosan ezzel kapcsolatban szeretném a miniszter urat kérdezni, hogy a 
kötelezettségszegési eljárásoknál teljesen logikus, hogyha a magyar álláspont védhető 
magán az eljárás keretén belül, és szükséges a magyar igazságérzet szempontjából is, 
ha kell, akkor a Bíróságig el kell menni, és ebből Magyarországnak semmiféle hátránya 
nem lehet, hiszen vannak országok, amelyekkel szemben akár kétszáz 
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kötelezettségszegési eljárás is van. De én is úgy foglaltam állást, és azt tudom mondani, 
hogy bizonyos kérdésekben valóban el kell menni, és ha lehet, akkor bebizonyítani azt, 
hogy adott esetben az Európai Parlament is mellényúlhat szakmailag bizonyos 
kérdésekben, mert ha megnézzük az ombudsmanok kérdését, nincs minden országban, 
és nem volt minden országban annyi ombudsman, mint amennyi tulajdonképpen 
Magyarországon is nevesítve lett. Tehát ebből a szempontból is magának az Európai 
Parlamentnek az ombudsmannal kapcsolatos álláspontja is helytelen, mert hogyha 
minden országban ugyanazt a nagyságrendet követelték volna meg az ombudsmanok 
kérdésében, akkor lenne igazsága magának az Európai Parlamentnek, de hát ezt 
tudomásul kell venni, hogy nem mindenütt van ugyanilyen mértékű. 

Én úgy látom és úgy érzem, hogy az Európai Parlamenten belül is, meg az 
Európa Tanácson belül is lecseng a Magyarországgal szembeni, hihetetlen mértékű 
támadás. Egyszer véletlenül mondtam Répássy Róbert államtitkár úrnak, hogy érdemes 
lenne a Btk.-ban definiálni a hazaárulás tényét és azt körülírni, hogy adott esetben egy-
egy állampolgárnak, hogyha átlépi a határt, a saját országa érdekében nagyjából hogyan 
és miként kell viselkednie.  

Én ennyit szerettem volna mondani, és kérem a miniszter urat, erősítse meg, 
hogy ha kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, vagy ha a Velencei Bizottság 
jelez valamit, akkor az nem ördögtől elrugaszkodott, hanem ez a magyar 
igazságérzetnek egy esetleges olyan tárgyalási pozíciója, ahol bizonyos kérdésekben a 
végletekig is el kell menni. 

 
ELNÖK: Következik Lipők képviselő úr! 
 
LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! A 

tájékoztatóban említette, hogy a Bel- és Igazságügyi Tanács június 8-án elfogadta az 
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-’17 közötti több éves keretprogramjának 
létrehozásáról szóló tanácsi határozatot.  

A határozat értelmében az Alapjogi Ügynökség a nemzeti kisebbségekhez való 
tartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetést és a nyelvi alapú megkülönböztetést is 
elemzés alá vonhatja. Ez a helyzet mennyiben segíti a Szlovákiában, illetve 
Romániában élő magyar kisebbség helyzetét? Mennyiben jelenthet ez megoldást az 
őket ért diszkriminációkra nézve? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ughy képviselő úré a szó! 
 
UGHY ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én is köszönöm szépen 

miniszterelnök-helyettes úrnak a komoly és felkészült tájékoztatást, amit a bizottság 
részére nyújtott. Külön köszönöm a konkrét példákat is, amikkel akár a legfrissebb 
esetben, a Tobin-ügyben is komoly felkészültségről tett tanúbizonyságot. Bár azért 
annyit szabadna megjegyeznem, hogy én eléggé furcsának tartom azt, hogy egy ilyen 
viszonylag egyértelműnek tűnő jogi esetben a jogorvoslat lehetősége meglehetősen 
korlátos. Azt gondolom, hogy a jog érvényesülése ilyen esetben azért 
mindenféleképpen azt kívánná, még akkor is, ha kevés eséllyel kecsegtető, de 
valamilyen lépést azért a magyar igazságügy próbáljon tenni ennek az ügynek a 
rendezése érdekében, hiszen itt még maga a gázoló is azáltal, hogy önkéntes 
szabadságvesztésre börtönbe vonult a saját hazájában, valamilyen formában elismerte 
azt, hogy ő ezt a bűncselekményt elkövette, és ennek ellenére mégis a pönálé, tehát a 
büntetés elmarad. Én azt gondolom, minden jóérzésű ember, aki a jogban valamilyen 



 13

módon még hisz, akár az Ír Köztársaságban, akár Magyarországon, azt gondolja, hogy 
ennek a cselekménynek valamiféle büntetést maga után kell, vagy kellene vonnia.  

A másik kérdés, ami viszont egy konkrét kérdés a miniszterelnök-helyettes úr 
részére, az az, hogy a közös európai adásvételi jog kapcsán a miniszterelnök-helyettes 
úr említette, hogy hazánk szakmai érvek alapján úgy látja, hogy a Bizottság 
rendeletjavaslata jelen formában még nem tesz mindenben eleget a kapcsolódó 
kívánalmaknak. Kérdezem tisztelettel, hogy: melyek ezek a szakmai érvek, amikre 
hivatkozva a miniszterelnök-helyettes úr ezt mondta? És mit tudunk tenni annak 
érdekében, hogy ezen érveket figyelembe vegyék a későbbiekben a jogalkotók? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Ivanics képviselő úr! 
 
IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tulajdonképpen nem is kérdésem lenne, hanem csak egy megjegyzésem, 
amit a parlamenti viták konklúziójaként mondanék el, és Mile képviselőtársunk 
hozzászólása mindenképpen segített, hogy elmondjam.  

Gyakorlatilag arra gondolok, hogy Magyarország az elmúlt két évben elindult 
egy jó úton, és ez a jó út az, hogy fellépett az európai porondra, mert eddig mindig 
valahol lent voltunk, és mindig vártuk, hogy felülről majd adnak valami ukázt és azt 
végrehajtjuk. Az elmúlt nyolc évünk az Európai Unióban gyakorlatilag számos példát 
szolgáltat arra, hogyan is miképpen próbáltuk az uniós jogszabályokat a lehető 
legjobban, a lehető legprecízebben végrehajtani. És közben kiderült azokról, hogy más 
államokban eszükbe se jut ezeket ilyen módon betartani.  

Hogy csak egyetlen egy példát említsek, ami nem közvetlenül a bel- és 
igazságügyeket érinti, a HACCP ügye azt hiszem, világos és egyértelmű mindenki 
számára, és jól mutatja ezt a helyzetet. Tehát én csak megerősíteném, és segíteném 
vagy támogatást szeretnék adni innen, a magyar parlamentből a tárgyaló 
delegációknak, hogy mindig és mindenkor álljanak ki a magyar jogszabályok 
védelmében, a magyar emberek védelmében.  

Az Európai Unió nem egy szuperhatalom, aminek meg kell felelni, és végre kell 
hajtani az utasításait. Az Európai Unió egy egyeztetési fórum. Ezt mondom azért is, 
mert gyakorlatilag az elmúlt példák is azt igazolják, hogy más európai államok is a 
legvégsőkig védik a saját állampolgáraikat, és eszükbe se jut valamilyen felsőbb 
európai szemlélet alapján gondolkodni.  

Talán erre a Tobin-ügyre is az elmúlt napok ráirányították a figyelmet. Az én 
meglehetősen szerény jogérzékemmel azt a részét nem értem, hogyha mondjuk valaki 
óvadék ellenében szabadlábra kerül, az egy folyamatban lévő eljárás során miért 
hagyhatja el az országot? Mert ha ott nem hagyhatná el az országot, akkor gyakorlatilag 
jogsértést követett volna el, és ebben az esetben talán több jogunk lenne arra, hogy az 
őáltala is elismert bűnnek az árát megfizesse.  

Összességében tehát azt gondolom, hogy jó úton jár a magyar képviselet az 
Európai Unióban, és csak erősen és magabiztosan a magyar érdekek mellett továbbra 
is, mert szükségünk van erre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Bizottságunk szokásának megfelelően visszaadom a szót a miniszter úrnak 
válaszadásra, és ha esetleg munkatársai kívánnak válaszolni egyes kérdésekre, arra is 
lehetőség van. 
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Dr. Navracsics Tibor válaszai 

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Annyira 
előzékeny munkatársaim vannak, hogy azt mondták, nyugodtan válaszoljak én! 
(Derültség.) 

Köszönöm szépen a kérdéseket. Firtl Mátyás képviselő úr kérdésére. A dán és a 
magyar elnökség prioritásai nagymértékben fedték egymást, illetve sok olyan prioritás 
volt, amely a magyar elnökség részét képezte, és most a dán elnökség alatt is 
előrehaladt. Büntetőjogi területen ilyen az információs rendszerek elleni támadásokról 
szóló irányelv, az áldozatvédelmi irányelv, a polgári jog területén az öröklési jogi 
rendelet, a Brüsszel I., azaz a határozatok végrehajthatósága, illetve az áldozatvédelmi 
csomag polgári jogi része, a távoltartással kapcsolatos rendelkezések.  

Ugyanakkor a prioritások ellenére egy fontos különbség van, amit a magyar 
sajtó annyira talán nem hangsúlyozott ki, ezért lehet, hogy a magyar közvéleményben 
kevésbé vált nyilvánvalóvá. Az Európai Parlament június 7-én, illetve 8-án, egy éles 
vita után úgy döntött, hogy felfüggeszti a dán elnökséggel az együttműködését, ami azt 
jelentette, hogy, egészen példátlan módon, gyakorlatilag a dán elnökség egy hónappal a 
hivatalos vége előtt kudarcba fulladt. Történt mindez azért, mert a Bel- és Igazságügyi 
tanácsülésen a belügyi napon, tehát azért nem vagyok benne biztos, hogy 7-én vagy 8-
án történt, ha jól emlékszem, 7-én történt, ez volt a belügyi nap, tehát az első nap, a 
schengeni szabályozással kapcsolatban a tagállamok elfogadtak egy olyan megoldást, 
amivel a Bizottság maga sem értett egyet, és amely az Európai Parlament rosszallását is 
kiváltotta. 

Ezt csak azért mondom el, a későbbiek előrebocsátására is, mert talán 
emlékeznek még rá, a szlovén elnökség azzal indult, hogy egy nagyon kellemetlen 
kiszivárogtatási botrány Koszovó függetlenségével kapcsolatban, illetve a várható 
amerikai állásponttal kapcsolatban alapjaiban ásta alá a szlovén autoritást rögtön az 
elnökségi időszak kezdetén. Talán arra is emlékeznek, hogy a cseh európai uniós 
elnökség kellős közepén az ellenzék megbuktatta a kormányt, így az európai uniós 
elnökség második része gyakorlatilag egy ügyvezető kormánnyal zajlott le.  

Most pedig azt láthatjuk, hogy a dánoknak egy hónappal az elnökségi 
időtartamuk lezárulása előtt megszakad minden kapcsolatuk az Európai Parlamenttel. 
Tehát amikor úgy érezzük, hogy mi vagyunk az Európai Unió feketebáránya, akkor 
azért lehet látni, hogy vannak itt más példák is, mondhatjuk úgy is, hogy vérbő 
megoldások a tagállamok és a közösségi intézmények közötti konfliktusokra, ami 
természetes is, mert valóban, ha jól emlékszem, ahogy Ékes József képviselőtársam 
mondta, nem diktátumokat kell teljesíteni. Az Európai Unió egy olyan nemzetek 
közötti együttműködés, ahol folyamatosan vita folyik egyrészt az integráció céljának 
újradefiniálásáról is, másrészt pedig a nemzeti érdekek egymással való 
összehangolásáról. Ennek természetes része a konfliktusok megvívása, a konfliktusok 
békés megvívása és intézményesített kezelése, ami az európai integráció egyik 
legnagyobb erénye. 

Így tehát, noha a prioritások nagyjából folytatólagosak voltak, a dán elnökség, 
úgy tűnik, hogy nem fogja tudni beteljesíteni a küldetését, és a ciprusi elnökségre hárul 
még majd sok olyan feladat, amit annak idején még a magyar európai uniós 
elnökséggel kezdtünk.  

Mile Lajos képviselőtársam kérdésére, miszerint a kötelezettségszegési 
eljárásokat nem lett volna-e jobb megúszni, ha már két ilyen, nem olyan nagy 
volumenű kérdésről van szó. Mi is ezt mondtuk a Bizottságnak, hogy valójában miért, 
miről van most szó, különösen az adatvédelmi ombudsman, adatvédelmi hatóság 
vezetőjénél, ahol törvényben szabályozott határidőnk volt arra, hogy megjelöljük az 
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Adatvédelmi Hatóság vezetőjét és a Bizottság nem jelezte korábban, csak már a jelölési 
határidő lejárta után jelezte informálisan, hogy ők ezzel nem értenek egyet. Az én 
számomra teljesen életszerű, bár tudom, hogy Jóri András hajlamos az én perelésemre, 
remélem, ettől most eltekint, de számomra teljesen életszerű, hogy ha valaki a nyár 
folyamán egy újságinterjúban azt mondja, hogy ő nem kíván ennek a hatóságnak a 
vezetője lenni, akkor élünk az élet törvényszerűségével, és nem keressük meg, hogy 
akar-e a vezetője lenni, miután fél évvel ezelőtt azt mondta, hogy nem akar.  

Viszont egy olyan vezetőt találtunk Péterfalvi Attila személyében, aki az 
európai szakmai közvélemény számára abszolút elfogadott, abszolút tagja szakmai 
köztestületeknek; részt vett az adatvédelem tekintetében, ha szabad így fogalmazni, az 
európai közéletben. Vagyis a leghalványabb kételyünk sem volt abban a tekintetben, 
hogy Péterfalvi Attilával nem fog szakmailag a legkevésbé sem csorbulni az 
adatvédelem ügye Magyarországon.  

Nem értjük, hogy a Bizottság miért ragaszkodik ennyire ehhez a két területhez. 
Meglátjuk, majd az Európai Bíróság dönt ezekben a kérdésekben. Csak hozzáteszem 
egyébként, hogy adatvédelem tekintetében az Európai Bíróság nemrégen ítélte el 
Németországot, szintén egy kötelezettségszegési eljárás tekintetében, most pedig 
Ausztria ellen folyik kötelezettségszegési eljárás, azért, mert ott nincsen adatvédelmi 
hatóság. Tehát ez megint egy olyan metszete a mi kis európai belpolitikánknak, amiből 
az látszik, hogy az élet megy tovább, és mi is egy tagállam vagyunk a sok közül, és a 
mi vitánk is csak egy vita a rengeteg vita közül. 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, én is úgy tudom, valóban őszre 
halasztotta a döntést a monitoringeljárásban. Én két körülményre hívnám fel a 
figyelmet. Az egyik, hogy az utóbbi időben, az utóbbi hetekben mind a Velencei 
Bizottság, mind pedig az Európa Tanács elégedetten nyilatkozott a velünk folytatott 
együttműködésről. Tehát úgy gondolom, ahogyan Ékes képviselőtársam is mondta, 
hogy ezek a félelmek, vagy ezek a gyanakvások talán enyhülnek.  

Ugyanakkor a másik körülmény, amire fontos felhívni a figyelmet, hogy az 
Európai Parlament Parlamenti Közgyűlése egy politikai testület, itt pártok vannak. 
Pártok vannak, amelyek frakciókban ülnek. Ebből adódóan egy olyan vita, hogy 
induljon-e monitoringeljárás vagy ne induljon, ez alapvetően pártvonalak mentén fog 
elrendeződni, úgyhogy ez ügyben kérem a magyar Országgyűlésnek az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésébe delegált képviselőit is, hogy a párthovatartozás helyett, 
mellett elsősorban a nemzeti érdek képviseletét tekintsék majd feladatuknak, amikor ez 
a vita folyik, és akkor én úgy gondolom, hogy nem lesz probléma. 

Köszönöm szépen Ékes képviselőtársamnak a hozzáfűzött gondolatait. Én is 
úgy gondolom, hogy a kötelezettségszegési eljárás, ha nem is kellemes része, de része 
az Európai Unióban töltött életnek. Sok esetben nemcsak arról folyik a vita, hogy az 
adott jogi rendelkezés a közösségi jogba ütközik-e vagy nem ütközik, hanem arról is, 
hogy a közösségi jog egészen pontosan most milyen jogalapon, milyen hatállyal, 
milyen tartalommal rendelkezik. Ilyenkor bizony előfordul nagyon gyakran és nagyon 
sokszor, több százas nagyságrendben, hogy kötelezettségszegési eljárás keretében 
próbálják a konfliktust, az értelmezési konfliktust rendezni.  

És itt fontos felhívni a figyelmet arra, hogy nem is az Európai Bizottság 
hozzáállása sok esetben a különösebben támadó. Azt mondhatnám, hogy az Európai 
Bizottságban remekül tárgyilagos és konstruktív tárgyalópartnert ismertünk meg. Sok 
esetben az azt körülvevő véleménykörnyezet, a politikusok interpretációja, a sajtó 
interpretációja olyan, amelyik kapcsán úgy tűnik, hogy a nemzethalál küszöbén állunk. 
A kötelezettségszegési eljárások mind-mind az ország tekintélyének megsemmisülését 
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eredményezik, holott a tárgyalások során pedig teljesen nyugodt és konstruktív 
légkörben tudunk eszmét cserélni.  

Lipők Sándor képviselőtársam kérdésére. Valóban komoly lobbitevékenységet 
folytattunk azért, hogy az Alapjogi Ügynökség monitoringtevékenységébe a kisebbségi 
nyelvhasználat és általában a nemzeti kisebbségek témaköre bekerüljön, különösen 
Szlovákia és Románia érzékeny ezen a területen. Az igazságügyi együttműködés 
keretében is próbálunk pluszforrásokat teremteni arra, hogy az emberi jogi 
katalógusban külön a nemzeti közösséghez, kisebbséghez való tartozás is megjelenjen.  

A különbség szemléletbeli. A románok és a szlovákok önmagukban a kollektív 
jogokat nem nagyon akarják elismerni, és miközben elfogadják azt, hogy az egyes 
egyén nemzeti kisebbséghez való tartozása mint egyéni jog érvényesülhet, és 
védelemben részesülhet, mint általános szabadságjog vagy polgári jog, de a nemzeti 
kisebbségek mint kollektívumok jogát nem kívánják külön elismerni. Ebből a 
szempontból lehet nekünk fontos, vagy a szlovák nyelvtörvény szempontjából lehet 
fontos adott esetben, illetve Romániában az utóbbi időben időnként aggasztó 
mondatokat lehet olvasni, hallani. Én úgy gondolom, az Alapjogi Ügynökség 
monitoringtevékenysége ebből a szempontból hasznos lehet a határon túli magyar 
kisebbségek számára is a jövőben. 

Ughy Attila képviselőtársammal teljesen egyetértek a Tobin-ügy megítélésében. 
Ezért is fordultam Reding biztos asszonyhoz, hogy próbáljunk meg valahogy a 
közösségi jogban találni olyan megoldást, amely ebben az esetben, ha olyan reményem 
nincs is, hogy felülírja a régi ír szabályozást, de talán lehetőséget teremt arra, hogy 
valamilyen fórumon megnyissuk újra ezt az ügyet.  

Az adásvételi jog az egyik legvitatottabb kezdeményezés most a Bel- és 
Igazságügyi Tanácsban folyó munkában. A Bizottság elképzelése szerint az adásvételi 
jog egy úgynevezett 28. választható rezsim lenne, amely azt jelentené, hogy van 27 
jogrendszer, ahol így-úgy szabályozzák az adásvételek mechanizmusát. A 28. egy 
közös szabályrendszer lenne, amelyet a Bizottság állítana össze, illetve a BIÜT fogadna 
el, azonban nekünk több problémánk is van ezzel.  

Az egyik problémánk az, hogy a mi megítélésünk szerint a bizottsági javaslat 
nem jó színvonalon előkészített, azaz nagyon sok kérdést továbbra is nyitva hagy, és a 
közösségi jogalkotás fölényét hozná a nemzeti jogalkotással szemben. Mi pedig egy 
esetleges közösségi adásvételi jogot csak mint a nemzeti adásvételi jogokat kiegészítő, 
fakultatív, jó gyakorlatokat bemutató, az angol terminológia szerint toolboxként vagy 
eszköztárként használható rezsimet tudjuk elfogadni, amely semmilyen formában nem 
hordozza magában azt a veszélyt, hogy a közös európai adásvételi jog fölénybe kerülne 
a nemzeti adásvételi jogokkal szemben. Úgy gondoljuk, hogy az adásvételi jog 
tekintetében is érdemes ennek a hatályát szűkíteni az ingóságokra, az ingó dolgokra, 
azaz nem egy általános, a nemzeti jogban megszokott hatállyal, ahol ingatlanra és 
ingóságokra egyaránt vonatkozna az adásvételi jog, hanem éppen a dolog 
érzékenységéből, tagállami érzékenységéből vagy nemzeti érzékenységéből adódóan is 
inkább az ingó dolgokra, a kereskedelmi jellegű adásvételi tevékenységre korlátoznánk 
a hatályát.  

A mi megítélésünk szerint a tagállamoknak legalább a fele, de inkább a 
többsége ezt az álláspontot osztja, ezért még további szakértői egyeztetések és munkák 
folynak ebben a tekintetben. 

Végezetül pedig köszönöm szépen Ivanics Ferenc képviselőtársunknak az 
észrevételeit és a megjegyzéseit. Valóban, mi is úgy gondoljuk, hogy nemcsak tagjai 
vagyunk az Európai Uniónak, de mi magunk is vagyunk az Európai Unió. 
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Következésképpen az Európai Unió gazdagszik azáltal, hogyha mi a saját érdekeinket 
megjelenítjük, a saját érdekeinket képviseljük.  

És azt kell mondanom, hogy a közép-európai igazságügyi együttműködés is azt 
támasztja alá, hogy nagyon sok esetben megértő társakra találunk az Európai Unión 
belül, különösen azokban az országokban, amelyek hasonló gondokkal küzdenek az 
igazságszolgáltatás hatékonysága területén, az intézményrendszer átalakítása terén.  

A közép-európai országokkal nagyon sok olyan közös témánk van, és azt látom, 
hogy erősen figyelik Magyarországot, a mi megoldási kísérleteinket, mert ők maguk is 
sokszor küzdenek ugyanezekkel a problémákkal. Hasonló karakterű igazságügyi reform 
előkészítésén dolgozik Lengyelország is, Csehország és Szlovákia is erőteljesen 
érdeklődik. Illetve ügyek átirányításánál például nagyon hasznos tapasztalatcserénk 
volt a horvátokkal, akik most még nem tagok, de jövő év július 1-jétől már az Európai 
Unió tagjai lesznek, és akik már egy igazságügyi reformon átmentek, ugyancsak 
rengeteg vitával, amiket az Európai Bizottsággal voltak kénytelenek lefolytatni.  

Tehát én úgy gondolom, hogy az igazságügyi területen és az európai 
integrációban való részvételünk nemcsak a mi érdekünket szolgálja, de Európa 
egészének az érdekét is szolgálja. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a miniszter úr tájékoztatóját. Sok sikert, sok erőt 

kívánunk az elkövetkezendő év munkájához! Jövőre ugyanitt, csak nekünk, a miniszter 
úr beszámolóját meg fogjuk hallgatni.  

Tisztelt Bizottság! Vendégeink számára jelzem, hogy hozzákezdünk a második 
napirendi pontunkhoz. Zárt ülést rendelek el két egyeztetési eljárás ügyében, az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete az agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerekkel kapcsolatban, valamint a mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban. Kérem önöket, hogy akiknek nincs engedélyük a 
zárt ülésen való részvételre, hagyják el a termet!  

 
(A nyílt ülés végének időpontja: 11 óra 29 perc. - A bizottság a továbbiakban 

ZÁRT ülésen folytatta munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 

 


