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Napirendi javaslat  
 
a. Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós 

polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló 
jelentés (J/10517. szám)  
 

b. Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós 
polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/10766. szám)   
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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  
Bebes István (Fidesz)  
Dr. Braun Márton (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz)   
Ivanics Ferenc (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz)  
Dr. Szalay Péter (Fidesz)  
Tessely Zoltán (Fidesz)  
Ughy Attila (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Káli Sándor (MSZP)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)    
Mile Lajos (független) 

 
Helyettesítési megbízást adott 

   
Dr. Braun Márton (Fidesz) megérkezéséig dr. Hörcsik Richárdnak, a bizottság 
elnökének (Fidesz)   
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig Ughy Attilának (Fidesz)  
Tessely Zoltán (Fidesz) dr. Szalay Péternek (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) Nógrádi Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) távozásától Káli Sándornak (MSZP) 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
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Dr. Gruber Attila (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottság tagja   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 04 perc) 

 
 

Elnöki megnyitó, 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 a képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, a 
sajtó igen tisztelt képviselőit és a napirendi pont előadóját, Rétvári Bence államtitkár urat a 
minisztérium részéről. 

Tisztelt Bizottság! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk 
határozatképes. Eseti képviseleti megbízást jelentek be: Nógrádi Zoltán képviselő úr 
helyettesíti Gyopáros Alpárt, Szalay Péter képviselő úr pedig Tessely Zoltán képviselő urat. 

Tisztelt Bizottság! Ahogy délelőtt a bizottsági ülésünkön jeleztem, ma egy napirendi 
pontot tárgyalunk meg. Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok 
és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló 
jelentést általános vitára bocsátjuk és ugyanezzel kapcsolatban a jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot is, az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önállóan tett 
indítványát. Itt is az általános vitáról szavazunk. Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 
Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? (Szavazás.) 
Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangúlag támogatja a bizottság. 

Az elnök tájékoztatója a Csehországban tett látogatásról 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy napirend előtt tájékoztassam 
képviselőtársaimat arról, hogy a múlt héten Prahaticében, Csehországban került 
megrendezésre a Visegrádi Országok európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak találkozója. 
Jan Bauer, a cseh képviselőház európai ügyek bizottsága elnökének meghívására vettünk részt 
ezen, a szülővárosában. A tanácskozáson két fő napirendi pont szerepelt. Az egyik a nemzeti 
parlamentek és az Európai Unió demokratikus legitimitása, másodikként pedig az 
energiapolitika és az energiabiztonság megvitatása. Az eszmecsere után a temelini 
atomerőműbe látogattunk el. A tanácskozáson rajtam kívül részt vett Firtl Mátyás alelnök úr, 
Murányi Levente bizottsági tag, valamint Juhász László főtanácsadó. A találkozóról készített 
jelentést a bizottság tagjai számára ma délelőtt megküldtük. 

Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós 
polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló 
jelentés 

Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós 
polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat 

Tisztelt Bizottság! Most rátérünk a napirendi pontunk megtárgyalására, tehát két 
dokumentumot kell megtárgyalnunk, de egy témáról van szó, ezért össze tudjuk vonni azokat. 
Egyrészt az előbb említett jelentést tárgyaljuk meg, amelyet a J/10517. szám alatt jegyzett az 
Országgyűlés, illetve az ezzel kapcsolatos országgyűlési határozati javaslatot, amelyet az 
alkotmányügyi bizottság bocsátott rendelkezésünkre. 

Tisztelt Bizottság! Tizenhárom évvel ezelőtt az ír állampolgárságú Francis Ciaran 
Tobin két kisgyermek halálát okozta Leányfalun. A magyarországi jogerős bírósági ítélet 
ellenére büntetésének letöltése eddig elmaradt. Az európai uniós jog egyik fő alaptételének 
számító kölcsönös elismerés elv alkalmazása a Tobin-ügyben eddig sajnos eredménytelennek 
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bizonyult. Viviane Reding európai bizottsági alelnök asszony ezt a régóta húzódó ügyet a 
március 9-én megjelent interjújában a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét 
kétségbevonó állításával kapcsolta össze, ami - úgy hiszem - mindnyájunk számára 
elfogadhatatlan. Tehát a mai ülésünkön a kormány által benyújtott jelentés általános vitára 
való alkalmasságáról és az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által, a mai 
napon benyújtott határozati javaslat általános vitára való alkalmasságáról kell döntést 
hoznunk. Időközben megérkezett Gruber Attila képviselőtársunk, aki az alkotmányügyi 
bizottság határozati javaslatát képviseli. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársam! Megadom a szót 
az államtitkár úrnak, majd természetesen a képviselőtársaimnak. Tessék parancsolni! 

 

Dr. Rétvári Bence szóbeli kiegészítése 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az ügy lényegét ismertette az elnök úr. Egy 13 

évvel ezelőtt kezdődött ügynek az egyik folyományánál tartunk. Maga a jelentés részben 
ismerteti azt a büntetőeljárást, amely lefolyt ezzel az ír állampolgárral szemben, részben 
ismerteti a jogszabályokat, részben ismerteti az Európai Unió közreműködését, pontosabban a 
közre nem működését ezen ügy megoldása során. Arra fogjuk kérni az Országgyűlést, hogy 
nyilvánítson véleményt azzal kapcsolatban, ami Viviane Reding biztos asszonynak, az 
Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosának a 
magatartása volt ebben az ügyben és általában is arról, hogy az általa képviselt eljárás 
elfogadható-e vagy sem. 

Nem magáról a konkrét ügyről, vagy annak az ír oldaláról beszélnénk, hiszen önök is 
tudják, hogy az elítélt úgy döntött, önmaga jelentkezik és letölti ezt a rá kirótt, egyébként a két 
ember halálához mérten enyhe, három éves börtönbüntetést, úgy volt, hogy Magyarországon 
fogja kezdeni és Írországban fogja befejezni. Bár lehet, hogy így ez az ügy igazságosan fog 
véget érni, vagy legalábbis az igazságosság elvének megfelelően, ugyanakkor mégis azt 
mondhatjuk, hogy Viviane Reding biztos asszony hozzáállása az ügyhöz nem elfogadható a 
magyar kormány számára. Neki pontosan a jogérvényesítést kellene szolgálnia, arra kellene 
törekednie, hogy az Európai Unió a szabadság, a biztonság és az igazságosság térsége legyen, 
ehhez képest, ahogy az elnök úr is mondta, én is szeretném idézni az általa, a Frankfurter 
Allgemeine Zeitungnak március 9-én adott interjúját. Ebben olyan nyilatkozatot tett, amely 
megkérdőjelezi a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét és érthetőnek nevezi, hogy egy 
Magyarországon jogerősen elítélt bűnelkövetőt Írország nem ad át a magyar hatóságoknak a 
bírósági határozat végrehajtása érdekében. Magyarország tehát azt tartja elfogadhatatlannak, 
hogy a biztos asszony egy sok-sok évvel ezelőtti akár, de akár mostani magyar bírósági 
ítéletről mondja azt, hogy nem kell végrehajtani, mert azt magyar bíróság hozta. Arról nem is 
beszélünk, hogy nyilvánvalóan ez az ítélet tíz évvel ezelőtt született, tehát sokkal korábbi 
időpontban. Arról viszont már beszélhetünk, hogy ő arra hivatkozik, hogy korábban a magyar 
bíróságokon bevezetett általános nyugdíjkorhatárral kapcsolatban volt egy döntés, amely 
ugyan nem azt mondta, hogy a magyar bíróság nem független, hanem csupán azt, hogy ezt a 
korhatárt fokozatosan kell bevezetni és a magyar kormány éppen ezért ezt nem pár év alatt, 
hanem tíz év alatt vezeti be a magyar igazságszolgáltatásban. De nem arról szólt ez a döntés, 
hogy a magyar igazságszolgáltatás függetlensége bármilyen módon sérült volna, csupán arról, 
hogy ezt az egyébként indokolt és összességében elfogadott döntést lassabban, fokozatosan, 
ütemezettebben vezesse be Magyarország. Ezzel szemben Reding asszony kijelentette, hogy a 
magyar igazságszolgáltatás nem független és kijelentette, hogy az Európai Unión belül éppen 
ezért a magyar bíróság ítéleteit nem kell végrehajtani és teljesen megérti Írországot akkor, 
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amikor a magyar bíróság ítéletét nem fogadja el és annak a végrehajtásában nem működik 
közre. 

Önök is látják azt az európai uniós keretegyezményt, amely az ilyesfajta nemzetközi 
elfogatóparanccsal kapcsolatos. Nyilván ennek visszaható hatálya nincs. Éppen ezért egy 
joghézagnak köszönhető, hogy Tobin úr kikerült a magyar büntető hatóságok kötelező ereje 
alól. Ugyanakkor egyrészről köszönjük az íreknek a pozitív hozzáállást, másrészről viszont 
elfogadhatatlannak tartjuk a biztos asszony hozzáállását és ezen jelentés megtárgyalása után 
azt kérjük az Országgyűléstől, alakítsa ki a saját véleményét, lehet-e azt mondani 
Magyarországról, egy 2003-as bírósági ítéletről, hogy nem kell végrehajtani az Unió 
semmilyen országában, mert Magyarországon nem független bíróságok hozták és hozzák meg 
ezeket a döntéseket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem Gruber Attila képviselőtársamat, hogy kívánja-e kiegészíteni az 

államtitkár úr által elmondottakat. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 

bizottság tagja: Igen, néhány gondolatot, ha megenged a tisztelt bíróság és köszönöm, elnök 
úr, a lehetőséget… (Dr. Rétvári Bence: Bizottság!) Bizottság, bocsánat! De az ítélet még 
nincs kész.  

A bizottságunk ma tárgyalta meg ezt az anyagot és nagy örömünkre szolgált, hogy 
egyöntetűen azt az alapelvet követtük, hogy ez az ügy nem az az ügy, amit külföld felé, akár 
belföld felé megosztva kellene kommunikálni. Ipkovich képviselőtársunk pedig szintén 
hangsúlyozta, hogy ezt az ügyet politikai haszonszerzésre semmilyen módon senki nem 
kívánja felhasználni. Mégis el kell mondanom azt, hogy a biztos asszonynak ezt a végtelenül 
káros, haszontalan és feszültségkeltő nyilatkozatát, kinyilatkoztatását nem egy egyszerű 
riportalanyként, hanem biztosként tette a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, azaz a saját 
státusában hangzottak el azok a kijelentések, amelyek igaztalanok és sértőek számunkra. 
Nyilván érthető, ha valaki újabb politikai babérokra tör és annak érdekében megpróbál talán 
az átlagosnál is nyersebb, az átlagosnál is keményebb, sarkosabb megfogalmazásokat 
használni, de meg kell állapítanunk, és ez szintén elhangzott a bizottság vitájában, hogy nem 
ez az első alkalom, amikor Reding asszony meggondolatlanul, teljesen feleslegesen sértően 
fogalmaz. Hadd utaljak 2010-re, amikor Franciaország ellenszenvét vívta ki azzal, hogy a 
második világháború történéseivel vont párhuzamot az akkori romák helyzetével összefüggő 
nyilatkozatában, ami szintén sértő, megalapozatlan és feszültségkeltő volt. Tehát nem ez az 
első eset, hogy a biztos asszony ilyen kijelentésekre ragadtatja magát. Éppen ezért szükséges 
egyértelmű és határozott választ adni, ezért a bizottság 18 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett Steiner Pál ellenszavazatával támogatta a határozatot. Köszönöm szépen.  

 

Hozzászólások 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel a két dokumentumot együtt tárgyaljuk, most 

megadom képviselőtársaimnak a lehetőséget a kommentárra, illetve a kérdésekre, és akkor 
utána kérem majd az államtitkár urat és a képviselő urat, hogy ha gondolják, válaszoljanak. 
Szanyi képviselő úr! 

 

Dr. Szanyi Tibor 
DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Végighallgatva a prezentációt és egyúttal masszívan kutakodva az elérhető 

információforrások temérdekében, mondanám így, Reding asszony nem mondott olyanokat, 
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amiket most itt utólag a kormány képviselői a szájába akarnak adni. Amúgy nem érzem 
tisztemnek, hogy megvédjem Reding asszonyt, aki, tartok tőle, az előadóknál kicsit 
tapasztaltabb valaki, hiszen a harmadik ciklusban foglalja el az Európai Bizottságban a 
luxemburgi biztosi tisztséget. Úgy gondolom, hogy ha az ő valódi nyilatkozatát szó szerint 
értelmezzük, messzemenően nem lehet azokra a következtetésekre jutni, amiket itt az előadók 
és egyáltalán a Fidesz kommunikáció azóta mondanak. Arról nem is beszélve, hogy én tudom, 
hogy nem lehet nagyon-nagyon keményen disztingválni, de elég élesen közölte, hogy ő nem 
az európai uniós biztosi funkciója miatt, hanem személyes véleményeként mondta. Ettől még 
ő az, ami. Ezt én belátom. Ugyanakkor ő csak annyit mondott, hogy nincs meglepve, annyit 
mondott, hogy bizonyos egybeesések okán nincs meglepve, és pont, itt megállt. Én szeretem 
azt, amikor a politika kiszínezi a dolgokat, de egyébként tényleg - ezt kérdezem is az 
előadóktól - vajon okosnak tartják, hogy most ismét bohócot csinálnak saját magukból. Ezt 
azért kérdezem így, mert ez a bohóc kifejezés már szó szerint is megjelent a német 
nyelvterületen. A lényeget tekintve egy nappal az Európai Néppárt frakcióülése előtt vagyunk, 
és ma nagy rössel a parlament el akar fogadni egy Reding asszonyt elítélő határozatot. Amúgy 
én nem tudom, mi az a politikai tőke egyébként, amit önök gondolnak Strasbourg előtt 
csinálni, de szívem szerint még támogatnám is, mert gyakorlatilag ezzel a döntéssel a magyar 
parlament többsége szimplán leégeti magát mindenütt. Túlhangsúlyozza, túlreagálja a 
történetet, de úgy látszik, hogy ez valamilyen szabadságharcos lendületből fakadóan 
mindenféleképpen így van.  

Ezzel együtt szeretném rögzíteni, hogy Reding asszonynak ez a nem-meglepetése, 
amint ő ezt mondta, valóban aggodalmas abból a szempontból, hogy összekötött két ügyet, a 
Magyarországgal szembeni kifogások immáron hároméves sorozatos szezonját ennek az 
egészen elhúzódó, ha jól számolom, hovatovább tízéves ügynek a konkrétumaival. A kettő 
valóban nincs semmiféle összefüggésben, vagy legalábbis reméljük, mindenesetre ez a 
szerencsétlen párhuzam kétségtelenül előjött a biztos asszonyból. Ezzel együtt, ha tartalmilag 
nézzük, hogy mit akart mondani, olyan nagyon nem állt messze az igazságtól, ami azt jelenti, 
hogy az ír igazságszolgáltatásban inkább volt bizodalma, mint a magyarban. Ezzel együtt a 
Szocialista Párt részéről ebben a bizottságban is nyomatékosan szeretnénk világossá tenni, 
hogy a parlamenti többségnek, különösképpen a kormánynak, nevesítve Navracsics Tibornak 
az ég adta világon semmilyen erkölcsi alapja nincs arra nézvést, hogy ezt az ügyet ilyen 
szinten adresszálja. Ő, aki egyébként személyes - idézőjeles - „érdemekkel” rendelkezik az 
önök egyik kedvence, az azeri baltás gyilkos kiadatása tekintetében. Ott semmiféle aggálya 
nem volt a tekintetben, hogy letölti vagy nem az illető a büntetését, kvázi szabadlábon 
engedte. Itt most még bennem ennek párhuzamában felmerül az, hogy van-e arra garancia, 
hogy ha az előzetes nyilatkozatok szerint a Magyarországra érkező és itt a büntetését 
megkezdő Tobint visszaviszik Írországba, ott folytatni fogja-e a büntetés letöltését, tehát 
kértek-e erre garanciát, vagy ugyanúgy eleresztik, mint a baltás gyilkost. Úgyhogy ezt még 
pluszkérdésként feltettem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Következik Mile képviselő úr! 
 

Mile Lajos 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Államtitkár Úr! Elég érdekes és kalandos párhuzamok vetődnek fel ebben az 

egyébként tragikus alaptermészetű ügyben és azt gondolom, hogy ezek a párhuzamok 
nemcsak félrevezetőek, hanem nagyon manipulatívak is egyben. Az első megjegyzés ezzel az 
egész üggyel kapcsolatban, hogy ép erkölcsi érzékkel rendelkező ember nincs olyan, aki ezt 
az egész procedúrát higgadtan tudná szemlélni. Hiszen itt mégiscsak két gyermek haláláról 
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van szó és arról van szó, hogy az elkövető, ha úgy tetszik, a büntetését nem tölti le. Tehát az 
alaphelyzetet ne tévesszük szem elől, amikor okoskodunk a helyzetről. Még egyszer mondom, 
teljes joggal, okkal sérti az erkölcsi érzékét minden embernek, nemcsak a magyar embernek, 
azt gondolom, ez általános emberi érték, ez a jelenséghalmaz és ez a fajta folyamat, aminek 
szemtanúi vagyunk immáron 13, illetve tíz esztendeje, ha csak a jogi részét vesszük. Nyilván 
az az állapot sem fogadható el, hogy egy ilyen cselekmény következmények nélkül maradjon 
egy ilyen közösségben, amelyet egyben értékközösségként is tételezünk és hangsúlyozunk, 
amikor az Európai Unióról beszélünk. Ez megint nem maradhat így, ha azt várjuk el az 
Európai Unió állampolgáraitól, hogy megfelelő respekttel, tisztelettel tekintsenek az Unió 
intézményeire és annak döntéseit fogadják el, ha úgy tetszik, jogkövető magatartást 
tanúsítsanak és fogadják el értékközösségként magát az Uniót. 

Ezek az alapvetések nem zárják ki azt, amit most mondandó vagyok. Az egyik az, 
hogy ha vannak az Európai Néppárton belül viták, márpedig azt lehet hallani, hogy vannak, 
azokat jó lenne belül rendezni esetlegesen. Tehát nyilván lesznek olyan elemzések, lesznek 
olyan értelmezései ennek a mostani állásfoglalásnak, vagy határozati javaslatnak is, hogy 
tulajdonképpen az Európai Néppárt belső vitái jelennek meg a hátterében ennek a fajta 
politikai mozdulatnak. Nem szerencsés. A másik, ami hamis szembeállítás, habár erről mintha 
már lett volna szó. Abban az esetben, ha a kialakult helyzetet, mondjuk, Reding asszony 
elítéli, ebből nem következik az, hogy egyben a magyar igazságszolgáltatás nagyszerűségét is 
igazolja és ez fordítva is igaz. Abból az esetből, ha azt mondjuk, hogy Magyarországon 
vannak az igazságszolgáltatásban torzulások, vannak esetlegesen azzal is problémák, hogy 
mennyire független az igazságszolgáltatás a politikától, ebből még nem következik az, hogy 
ezt a Tobin nevű férfiút nem kell Magyarországra hozni, nem kell a büntetését letöltenie sem 
itt, sem ott, hanem gyakorlatilag egy ilyen helyzetnek a helyben hagyása megfelelő cselekedet 
egy biztos részéről. Erről szó nincs. Ez a nyilatkozat gyalázatos! Nincs ilyen, hogy 
magánemberi, írói munkásságának része és magánemberként tesz ilyen nyilatkozatot. Minden 
mozzanat, minden mozdulat, amit megtesz, az azzal a felelősséggel jár, hogy ő ennek a 
területnek a biztosa. Ami igazán nagy gondot okoz nekem, hogy egy ilyen nyilatkozattal 
vajon arányos-e, még akkor is, ha nem előzmények nélküli, és ha nem is önálló jelenségként 
kell kezelni - minősítettem is, hogy milyennek tartom -, tehát ezzel vajon arányos-e, hogy egy 
parlamenti határozatban reagáljunk rá. Ebben kimondottan nem vagyok biztos. Tehát kicsit 
túlzónak, túl hevesnek érzem a reakciót, hiszen egy nyilatkozattal szemben, ha ugyanabban a 
dimenzióban akarunk maradni, nem kizárt, hogy talán egy másik nyilatkozatot kellett volna 
esetlegesen megtenni és nem emelni erre a szintre és nemzeti sérelmet jeleníteni meg egy 
ilyenfajta szinten az ő nyilatkozatával szemben. Másrészt, és ez szintén elhangzott, nem 
tudom, hogy most az ország megítélése, diplomáciai mozgástere, egyebek szempontjából 
mennyiben hasznos. Azt, hogy az igazságérzetünknek, ha úgy tetszik, a nemzeti 
igazságérzetnek teszünk egy jótékony gesztust, én nem utasítom el, sőt helyeslem is, de hogy 
ezen túlmenően a vonatkozásban, hogy milyen következményei lehetnek a dolognak, tehát 
mennyire hatékony és mennyire hasznos, nagyon komoly kétségeim vannak.  

Azt az apróságot pedig már csak bakafántoskodásként említem meg a végén, hogy 
magát a határozati javaslatot éppen most kaptuk meg, amikor leültünk az asztalhoz. Talán 
nem ártott volna, ha kicsit hamarabb megkapjuk és át tudjuk nézi, össze tudjuk vetni a 
jelentéssel, mert végül is itt most nem az üzenetről van szó, hanem ezt meg lehetett volna 
fontolni jobban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatásul: az alkotmányügyi bizottság az ülése után 

tudta ezt elfogadni és utána tudjuk mi tárgyalni… (Dr. Gruber Attila: 12 óra 45 perckor ért 
véget!) Így van. Tehát ennek ez az oka. 

Következik Ékes képviselő úr. 
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Ékes József 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Végighallgattam az előterjesztő 

kiegészítését, valamint az eddigi hozzászólásokat (Dr. Vejkey Imre megérkezik.), Szanyi 
úrnak és Mile úrnak is mondom. Egy biztosnak nincs joga párhuzamot vonni az európai uniós 
történéseken belül úgy, hogy egy bűncselekményt próbál meg szembeállítani azzal, amit adott 
esetben Magyarországgal, a magyar parlamenttel szemben jogi, törvényi eszközökkel 
megfogalmaz. Egy biztosnak elsődlegesen az a dolga, hogy ha valóban az Európai Unió a 
maga részéről egy döntést előkészít és elfogad, akkor azt úgy felügyelje és olyan 
intézkedéseket fogalmazzon meg, amely mindegyik országban hasonló elvek alapján 
bevezetésre kerül. Ha ő úgy érzi, hogy valamelyik ország vét az Unió által elfogadottak ellen, 
akkor van esély és lehetőség arra a különböző bizottságokon keresztül, hogy ezt vizsgáltassa, 
és ha a magyarázat egy adott országnak nem megfelelő, akkor javasolhatja azt, hogy vagy a 
strasbourgi vagy a Velencei Bizottság, Bíróság ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Számos 
országgal szemben folyik kötelezettségszegési eljárás, van olyan, amely ’94 óta fennáll, de 
nem Magyarországgal szemben. Szanyi úr úgy fogalmazott, hogy annyira nagy tudással 
rendelkezik, én azonban úgy gondolom, ha akkora tudással rendelkezne, ilyen párhuzamokat 
sem a világháborúval kapcsolatosan, sem pedig egy gázolással kapcsolatban nem tenne.  

Két vétlen gyermek halálozott el! Helyesnek tartom, hogy igenis fogadjuk el a 
jelentést. Hiszen a legnagyobb problémája Magyarországnak az elmúlt időszakban az volt, 
hogy minden esetben  tulajdonképpen lehajtotta a fejét a guillotine alá, amikor pedig meg 
kellett volna szólalni. Ezt mondom Gyurcsányra is, mert én ott voltam Strasbourgban, amikor 
ment Davosba és úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak nem kell mezőgazdasági 
támogatás, hisz szárnyal a magyar mezőgazdaság. De nem akarok itt párhuzamot vonni, mert 
akkor ugyanazt a hibát követném el, mint Reding asszony. De pontosan, ha van egy erősebb 
megfogalmazás, akkor a biztosok is meggondolják magukat, hogy adott esetben mikor mit és 
hogyan nyilatkoznak. És lehetőleg a nyilatkozataikat is úgy teszik, hogy egy-egy nemzet 
bíróságát és annak a tevékenységét, valamint a büntetés-végrehajtás tevékenységét nem 
vonják kétségbe és vélt sérelem esetén nem állítják szembe azt a magyar parlamenti 
döntésekkel. Többször is meg kellett volna tennie a magyar parlamentnek és a mindenkori 
magyar kormányoknak, hogy sokkal határozottabban érvényt szereznek a saját jogaiknak és 
próbálnak úgy viselkedni az Európai Unión belül, hogy nem hajtanak fejet minden egyes 
olyan törekvés előtt, amely nemzeti szempontból adott esetben kárt okoz a magyar 
társadalomnak. Lehetne erre számos példát mondani. Azt hiszem, hogy egy biztost azért 
választanak az Európai Unión belül, hogy ő legyen elsődlegesen a tagországok közötti uniós 
döntések harmonizációjának - fogalmazzunk úgy – megtestesítője, nem pedig az esetleges 
nézeteltérések elmélyítője. Tehát ebből a szempontból helyesnek tartom, igenis a magyar 
parlament adjon hangot annak, hogy 13 évvel ezelőtt történt egy baleset és egy európai 
állampolgár nem vonhatja ki magát minden további nélkül a büntetés alól. Egyébként uniós 
tagság nélkül is az országok között megvan a kiadatási egyezmény, és ha egyszer egy 
egyezmény megszületik, azt illő kellő súllyal végrehajtani és mindegyik országnak a 
jogrendjébe beültetni, a szerződés általi kötelezettség alapján pedig köteles adott esetben 
kiadni, hogy a másik ország az ítéletnek érvényt tudjon szerezni. 

 Én röviden ennyivel szerettem volna kiegészíteni és még egyszer megerősítem, hogy 
igenis akkor leszünk erősebbek és határozottabbak, ha nem adunk helyt az ilyen 
megnyilvánulásoknak és párhuzamok vonásának az Európai Unión belül, és főleg akkor nem, 
ha valaki biztosi pozíciót tölt be. Neki kellene a legjobban vigyázni ezekre a kérdésekre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Firtl Mátyás alelnök úr. 
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Firtl Mátyás 
FIRTL MÁTYÁS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztést, 

mint az elhangzott, most kaptuk meg a bizottsági ülésen. De az előterjesztés nem olyan 
hosszú, hogy ne lehetne egy perc alatt átolvasni és az előterjesztést természetesen az 
államtitkár úr és Gruber Attila kiegészítette. Elöljáróban mindkét véleménnyel, tehát ahogyan 
az államtitkár úr és Gruber Attila is kiegészítette, teljes mértékben egyetértek.  

Most azon túlmenően ahogy Ékes képviselő befejezte, egyszerűen a magyar parlament 
képviselőjeként, függetlenül attól, milyen pártnak a tagjaként, Magyarország képviselőjeként, 
azt el kell tudnom viselni tizen-iksz éven keresztül, hogy nem lehet végrehajtani egy 
független magyar bírósági döntést, amely döntés, mint szintén elhangzott, nem most született, 
nem akkor született, amikor a bírók nyugdíjazása kérdésében döntött a parlament, ami miatt 
Viviane Reding nagy nekibuzdulásában nekiment a magyar igazságszolgáltatásnak, 
igazságügyi dolgoknak. Ez is egy dolog, meg az is egy dolog. Arról lehet, hogy 
megfogalmazhatta a véleményét, mint ahogy meg is fogalmazta, jogos, lehet vele hosszasan 
foglalkozni. De mint parlamenti képviselőnek, aki kinn jár az utcán, akit megállít egy 
állampolgár és azt kérdezi, hogy hogyan lehet ezt eltűrni egy magyar képviselőnek, akkor erre 
az a válasz, hogy igen, a magyar parlamentnek erre reagálni kell. Természetesen az ellenzéki 
képviselőknek szívük joga, nekik az az alapvető érdekük, hogy ilyenkor valóban olyan 
megfogalmazásokat tegyenek, ami esetleg számukra kedvező. De a kormányon lévőknek, 
akik felelősséggel tartoznak azok iránt, akik megválasztották őket, azoknak bizony azt a 
választ meg kell adni, hogy Magyarország nem tűrheti el ezt, amit Viviane Redig egyébként a 
sajtónyilvánosság előtt, a sajtóban nyilatkozott. Azzal meg végképp nem is szeretnék 
foglalkozni, hogy biztos vagy nem biztos. Ha biztos, még inkább felül kellene tudni 
emelkednie szerintem, hogy tudja azt, hogy milyen kérdésben nyilvánulhat meg biztosként és 
milyen kérdésben kell felülemelkedni a megfogalmazásaiban.  

Elhangzott Mile képviselőtársamtól, hogy valóban egy európai értékközösség tagjai 
vagyunk. Ha egy értékközösséget képvisel ez az Európai Unió, akkor teljesen elfogadhatatlan 
az, hogy az egyik ország törvényeit diszkriminálva kijelentéseket teszek rá.  

Szanyi képviselőtársam összemosta ezzel a bizonyos kiadatással. Szeretném 
elmondani, számtalan kijelentés hangzott el Navracsics miniszter úrtól is, hogy Tobin jöjjön 
ide, kérje, hogy otthon tölthesse le a büntetését és Magyarország úgy, ahogy ez ebben az 
értékközösségben szokásos, meg fogja adni azt a lehetőséget, hogy valóban letöltse a 
börtönbüntetését. Csak egy laza párhuzamot vonnék szintén Szanyi képviselő úrnak. 
Horvátország miniszterelnök-helyettese szintén ilyen baleset miatt elismerte a bűnösségét és 
utána kérték, hogy a büntetés végrehajtása Horvátországban történjen. Magyarország valóban 
az európai jogrendnek megfelelően, az európai jogrend alkalmazása szerint próbál eljárni. 
Úgyhogy szeretném a tisztelt bizottságnak javasolni, hogy az előttünk fekvő határozati 
javaslatot fogadjuk el, pontosan azért, mert felelősséggel tartozunk a választópolgárainknak, 
hogy igenis a magyar törvénykezést, a magyar bíróságokat ilyen szinten is megvédjük, mert 
nem hagyjuk, hogy az állampolgáraink azt érzékeljék, hogy nem vagyunk képesek értük 
kiállni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szalay képviselő úr következik. 
 

Dr. Szalay Péter 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tulajdonképpen elindulnék az elejétől. Vannak dolgok, amiket nem lehet cáfolni, 
amire nem lehet azt mondani, hogy nem hangzott el, nem történt meg. A Frankfurter 
Allgemeine Zeitungban leírtak szó szerint vannak idézve. Személy szerint nem csodálkozott 
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Viviane Redig biztos asszony, hogy egyidejűleg Magyarország - úgymond - olyan 
határozatokat fogadott el, amelyek kérdéseket vetnek fel az igazságszolgáltatás 
függetlenségével kapcsolatban. Látok eleve egy logikai hibát ebben az egészben. 
Nevezetesen: tíz éve volt egy ítélet és ma látja az igazságszolgáltatás függetlenségének 
problematikáját, tehát a kettő nagyon nehezen hozható összefüggésbe, mert ha tíz éve a 
bíróság igazságosan ítélt, akkor ennek mi köze Reding asszony mai véleményéhez. 

Ezen kívül nagyon jól elmondta képviselőtársam, hogy hogyan kellene viselkedni egy 
európai biztosnak és miképpen kellene az objektivitásra törekednie. Azt a gondot látom, hogy 
egyfelől van az Európai Unióban, úgy tűnik számomra, egy belpolitikai harc, küzdelem és a 
biztos asszony feltehetőleg, legalábbis az én véleményem szerint ennek a belpolitikai harcnak 
a részévé tette ezt a bizonyos bírósági ítéletet. Mert ő nyilván törekszik bizonyos magasabb 
pozícióba az Európai Unióban  és nem vagyok benne biztos, hogy egyszerűen hiúságból, csak 
hiúságból vagy személyét valamilyen formában sértve érezvén rohant így ki Magyarország 
ellen. Úgy érzem, hogy ez egy tendenciózus politikai tevékenységnek a része. Ő úgy véli, 
hogy ha erélyes valakinek látják őt, aki hajlandó kipécézni egy országot és egy országot 
tulajdonképpen igencsak negatívan és diszkriminálva sújtani, felé így viszonyulni, akkor ezzel 
bizonyos európai uniós babérokra tesz szert, amik a megválasztásánál előnyt jelenthetnek. A 
magánvéleményem, hogy igazából lehetséges, hogy éppen visszájára fordul a dolog, tehát 
éppenséggel lehetséges, hogy az objektivitás hiánya miatti üldözése egy uniós országnak más 
útra fogja vinni azokat, akik a kinevezéséről fognak dönteni, lehet, hogy ez nem fog úgy 
sikerülni, ahogy szeretné.  

A másik része a dolognak, hogy Magyarországgal szemben eleve folyik egy negatív 
kampány, a kötelezettségszegési eljárásra célzok és egyebekre, amikkel mindenképpen az 
országot próbálják negatív színbe hozni és mondhatnám, az országot mindenképpen támadni. 
Itt nem óhajtanék elmenni odáig, hogy lehetne vizsgálni, hogy vajon honnan veszi Reding 
asszony az igazságszolgáltatás függetlenségét megkérdőjelező nyilatkozatát, annak az alapját, 
kiktől és honnan ered, hogy ő ilyeneket nyilatkozik, miután az elmúlt években számos 
alkalommal láttuk, hogy úgy nyilatkoztak európai uniós tisztségviselők bizonyos magyar 
ügyekről, hogy nem is olvasták el a hozzá tartozó tényleges tartalmakat, nem is győződtek 
meg az igazságról, egyszerűen vádaskodásokat felkaptak és mint komoly véleményt adták elő 
az Unióban. Tehát ez a belpolitikai küzdelem és az országunkkal kapcsolatos negatív 
kampány az a két dolog, ami motiválta a biztos asszonyt. (Dr. Szanyi Tibor távozik.) Ez 
igazából az én szemszögemből nézve még azért is nagyon szomorú, mert ha valaki nem az 
objektív igazság érdekében, ahogy uniós biztosként kellene tennie, tevékenykedik és a 
működése hiányolja az objektivitást, hanem a saját politikai céljai, saját politikai 
érvényesülése érdekében hajlandó ilyen lépéseket tenni, mint ellenünk tett, úgy érzem, ez még 
plusz érvként indokolja azt, hogy igenis nagyon határozottan fel kell lépnünk ellene, nemcsak 
a saját választópolgáraink, nemcsak a magyar emberek és nemcsak az ország érdekeinek 
képviseletében, hanem azért is, mert az Európai Unióban szerintem nincs helye ilyen 
viselkedésnek, sem az egy országot szubjektív módon elítélő viselkedésnek. Nem lehet 
megtenni ezt. Ez pont olyan, mint amikor egy családban van öt gyerek és közülük az egyiket a 
szülei minden nap rendszeresen brutálisan vernek. Ezek a szülők alkalmatlanok a 
gyereknevelésre, kimondhatjuk. Tehát aki így viselkedik, mondhatnám, ezzel az arra való 
alkalmasságát kérdőjelezi meg, hogy európai biztos lehessen. Köszönöm a szíves 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Több hozzászólót nem látok. Visszaadom a szót államtitkár úrnak, illetve 

képviselőtársunknak. Tessék parancsolni! 
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Dr. Rétvári Bence válaszadása 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót és köszönöm mindenkinek a vitában elmondott véleményét.  
Egy dologra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. 2003 óta, mióta ez a 

bírósági ítélet megszületett, minden kormány, legyen az bármilyen színezetű, kérte a Tobin-
ügyben a kiadatást. Minden kormány, politikától függetlenül. Most pedig a biztos asszony azt 
mondta, hogy ezt a bírósági ítéletet nem kell végrehajtani. Amikor ezt a nyilatkozatát megtette 
a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, minden korábbi kormánynak lényegében szembement, 
minden korábbi kormány kérésével, kijelentésével szembehelyezkedett, hiszen azt mondta, 
hogy indokolt mindenki kérelmének a visszautasítása. Jól láthatóan 13 éves íve van ennek az 
ügynek, tíz éve hozott bírósági döntésről van szó, nem aktuálpolitikai kérdésről van szó, 
hanem arról, hogy az Európai Unión belül Magyarországgal szemben megengedhet-e 
magának egy olyan kijelentést, hogy egy tíz vagy egy évvel ezelőtt hozott ítéletet kétségbe 
vonjon és ő egymagában azt mondja akár magánszemélyként, akár biztosként, hogy a magyar 
bíróságok ítéleteit külföldön nem kell végrehajtani. Úgy gondolom, ahogy Firtl alelnök úr is 
mondta a hozzászólásában, hogy az európai szellemiséghez, az Európai Unióhoz ez nem fér 
hozzá. Nem azért hozták létre az Uniót, hogy annak a tagállamai vagy vezetői, egyfajta 
bürokratikus intézménynek a vezetői kétségbe vonják az egyes államok bíróságainak 
döntéseit és megértsék, ha az egyik állam nem hajtja végre a másikét. Gondolják végig, 
milyesfajta helyzeteket eredményezne ez, akár Magyarország és a szomszédos államok 
viszonyában, ha a szomszédos államok is azt mondanák, hogy nem kezdik el elismerni a 
magyar bíróságok döntéseit.  

Köszönöm szépen, hogy a vitában azért alapvetően támogatták ezt a kérdést. Örülök, 
hogy az előző bizottságban sem született - egy kivételével - nem szavazat, hanem mindenki 
vagy támogatta, vagy tartózkodott a szavazástól, de az alapjavaslattal minden párt képviselője 
egyetértett. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Gruber képviselőtársamé a szó! 
 

Dr. Gruber Attila válaszadása 
DR. GRUBER ATTILA, az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagja: 

Köszönöm szépen. Két rövid megjegyzés. Az egyik: felmerült Szanyi képviselőtársunk 
részéről az örmény történet - idézem - az „önök kedvence, az azeri baltás gyilkos”. Én úgy 
tudom elfogadni, ha Szanyi kapitány írói munkásságának részeként tekintjük ezt a 
kijelentését. Talán ez számára is jobb. Viszont megjegyezném, hogy már az azeri esetben 
Örményország részéről is volt egy másik ellenpélda, amikor a párizsi repülőtéren örmény 
merénylők okán hat emberáldozatot követelő túsz-szabadítási akció zajlott. Ebben nők is 
meghaltak. E tekintetben, azt hiszem, ugyanaz a jogi eljárásmód zajlott, mint az azeri személy 
esetében. Franciaország is kiadta a merénylőket, pontosan a nemzetközi jog szabályainak 
betartása okán. Tehát ez, azt hiszem, nagyon rossz példa lett volna.  

Az ítélet meghozatalát, illetőleg az egész kérdéskört az államtitkár úr kitűnően és 
szakszerűen prezentálta, itt a büntetés-végrehajtás szakaszáról van szó. Tehát sem az 
alkotmányozással, sem a bírói függetlenséggel semmiféle kapcsolatban nincs. Szakmailag is 
butaság tehát amit Reding asszony mondott. Felmerülhet ugyan, hogy túldimenzionálódik ez a 
kérdés, miért foglalkozik a parlament ezzel? Azt hiszem, amit az imént említettem, a 2010-es 
esetben, amikor a Franciaországban élő romák franciaországi helyzetével kapcsolatban 
mondta azt Reding asszony, kvázi burkoltan lefasisztázta a francia hatóságokat, az ellen 
Sárközy elnök személyesen tiltakozott, mind pedig Angela Merkel személyesen tiltakozott. 
Tehát nem arról van szó, hogy itt most a fejünket homokba dugva kellene ejnye-ejnye-
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ejnyéket mondanunk és valamelyik napi sajtóban egy ellencikket, ellenriportot készíteni. Ha 
abban, amikor Franciaországot sérti meg ez a biztos asszony, két államfő is nyilatkozik, azt 
hiszem, nem túlzott, hogy ez esetben a magyar parlament is felemelje a szavát. Bízom abban, 
hogy talán Reding biztos asszony kicsit felhevült állapotban ragadtatta el magát és nem azért, 
mert az európai bizottsági elnöki székének várományosaként a 2014. évi választásokon pont 
Magyarországot kívánja felhasználni az ő jelölti pozíciójának a megerősítésére. Ez lenne a 
rosszabbik eset. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az üggyel kapcsolatban számomra 

talán a legbeszédesebb az elhalálozott gyermekek édesapjának a köszönete, megköszönte 
Navracsics Tibor miniszter úrnak és a magyar kormánynak a kiállását. Hiszen lehet 
jogászkodni, csűrni-csavarni a diplomácia nyelvén, de itt ártatlan gyermekek halálesete történt 
tizenvalahány évvel ezelőtt. Ismétlem: számomra a legbeszédesebb, hogy a televízió 
nyilvánossága előtt az elgázolt gyermekek édesapja megköszönte a magyar kormány kiállását. 
Itt nemcsak az európai jog érvényesüléséről van szó, hanem ártatlan gyermekek haláláról és 
úgy hiszem, hogy így ezzel kapcsolatban lehet magyarázni, lehet a parlamentnek is nagyon 
helyesen döntést hoznia, azonban mégis ne rugaszkodjunk el az alapvető tényállástól, tehát ha 
valaki Magyarországon elgázol gyermekeket, azért le kell ülnie a büntetését. Magyarország 
tagja az Európai Uniónak ugyanúgy, mint Írország meg a másik többi 26 tagország, 
mindenkire érvényes a törvény. 

Tisztelt Bizottság! Szavazásra teszem fel. Mielőtt szavaznánk, eseti képviseleti 
megbízást jelentek be. Hörcsik Richárd képviseli Braun Mártont, Ughy Attila… (Ughy Attila: 
Itt vagyok!) Bocsánat, már megérkezett. Szalay Péter is… (Dr. Szalay Péter: Tessely úr is 
megjött!) Káli Sándor képviselő Szanyi Tibort. Csak a frissítés szempontjából jelentettem be, 
úgyis a jegyzőkönyv mellé ezt csatoljuk. 

Határozathozatal 
Ki az, aki támogatja a J/10517. számú jelentés általános vitára való bocsátását? 

(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás. Ki van ellene? (Senki sem 
jelentkezik.) 15 igen szavazattal és 2 tartózkodással a bizottságunk általános vitára 
alkalmasnak tartotta a J/10517. számú jelentést.  

Ugyanebben a témában szavazásra bocsátom a H/10776-os számú országgyűlési 
határozati javaslat általános vitára való alkalmasságát. Aki ezt támogatja, kérem, hogy ismét 
tegye fel a kezét! (Szavazás.) 15 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. Tehát ellenszavazat 
nélkül 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a bizottság. Köszönöm szépen. 

Kérek szépen egy önként jelentkezőt bizottságunk előadójaként, hiszen együttesen 
tárgyalják a két napirendi pontot. (Ékes József jelentkezik.) Ékes képviselőtársam. Kérem, 
hogy tükrözze a felszólalásában a bizottságban elhangzottakat. Köszönöm szépen. 
Viszontlátásra! A bizottsági ülésünket bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 50 perc)  

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


