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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 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 bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a meghívott szakértőket, és engedjék 
meg, hogy köszöntsem Pelczné Gáll Ildikó képviselő asszonyt az Európai Parlament részéről. 
Örülünk, hogy bizottságunk egykori tagját köszönthetjük. 

Tisztelt Bizottság! Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk 
határozatképes. Eseti képviseleti megbízást jelentek be: Ivanics Ferenc képviseli Gyopáros 
Alpárt, Nógrádi Zoltán Firtl Mátyás alelnök urat, Hörcsik Richárd Mile Lajost, Ékes József 
Bebes Istvánt, Lipők Sándor pedig Ughy Attilát. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai bizottsági ülésünkre képviselőtársaim a törvényi 
előírásnak megfelelően megkapták a meghívót. Ma délelőtt egyébként két bizottsági ülésünk 
lesz. Ez az első, és majd fél 12-kor, a szokott időben Navracsics miniszter urat hallgatjuk 
meg. 

A mostani bizottsági ülésünkre egy napirendi pontot tűztem ki: a Tanács rendelete az 
Európai Ügyészség létrehozásáról. A szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatát 
folytatjuk a Házszabály 134/D. § alapján. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. 
Szavazásra teszem fel. Ki az, aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.  

a) A Tanács rendelete az Európai Ügyészség létrehozásáról [COM(2013) 534; 
2013/0255(APP)] (A szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálata a HHSZ. 134/D. § 
alapján)  

b) A szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról az Európai Ügyészség 
létrehozásáról szóló tanácsi rendelettervezet vonatkozásában, valamint az indokolt 
vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés (J/…. szám) 

c) Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a 
szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény 
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési 
határozati javaslat (H/…. szám) (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Tisztelt Bizottság! Tehát egyetlen napirendi pontunk van: a Tanács rendelete az 
Európai Ügyészség létrehozásáról; a szubszidiaritás elve érvényesülésének a vizsgálata a 
Házszabály 134/D. § alapján.  

Képviselőtársaim megkapták azt a két dokumentumot, amit meg fogunk vizsgálni, 
egyrészt egy jelentést: a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról az Európai 
Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendelettervezet vonatkozásában, valamint az indokolt 
vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról. A másik dokumentum: az Európai 
Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve 
érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek 
fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat. Tehát egy 
jelentésről és egy határozati javaslatról kell döntenünk, mégpedig döntenünk kell bizottsági 
önálló indítvány benyújtásáról.  

Tisztelt Bizottság! Egy kicsit szakmai bizsergés van bennem, amikor hozzákezdünk 
ehhez a napirendi ponthoz, hiszen az Országgyűlésben a szubszidiaritásvizsgálat egy olyan 
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különleges parlamenti eljárás, amelyben az Európai ügyek bizottsága kezdeményezheti, hogy 
az Országgyűlés a szubszidiaritás elvének sérelmét megállapító határozatot fogadjon el. 
Sokszor képviselőtársaim mosolyognak, amikor külföldi delegációkkal találkozunk, és úgy 
mutatom be a bizottságunkat, hogy az Országgyűlés legfontosabb bizottsága, the most 
important committee of the Hungarian Parliament. Ez az eset valóban ezt mutatja, hogy ezzel 
a különleges eljárással mi valóban különleges státust birtoklunk.  

Egyébként a szubszidiaritás elv vizsgálatának a lehetőségét, mint jól tudják 
képviselőtársaim, a Lisszaboni Szerződés biztosítja a nemzeti parlamentek számára, tehát az 
egyes uniós kamarák a döntéshozatal korai szakaszában már jó előre jelezhetik kifogásaikat 
az uniós javaslattevőnek, és együttes fellépés esetén akár az uniós javaslat visszavonását is el 
tudják érni. Nos, különleges, mint említettem, történelmi eseménynek lehetünk részesei, 
hiszen uniós tagságunk történetében ez az első ilyen alkalom. Nagyon közel kerültünk ahhoz, 
hogy végigvigyük a szubszidiaritás elvének a vizsgálatát az Országgyűlésben. Egyébként 
megjegyzem, hogy ez után a bizottsági ülés után az alkotmányügyi bizottság ülésére megyek 
mint a jelentés előterjesztője, az általános vitára ma délután, este kerül sor, a részletes vitára 
pedig holnap 2. napirendi pontként, körülbelül délben.  

Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az uniós tervezetet már három héttel ezelőtt 
tárgyaltuk, és akkor többféle megjegyzést tettek képviselőtársaim, a szubszidiaritás elvének 
kérdése is felmerült. A mai ülésünkön a szubszidiaritásvizsgálat kapcsán döntenünk kell majd 
két bizottsági önálló indítvány benyújtásáról. A jelentéstervezet és a határozati javaslat 
szövegét képviselőtársaim megkapták már a múlt hét végén, és észrevételeiket is megtehették. 
A kormány álláspontját szintén ismerjük ez ügyben, hiszen a KIM-mel egyeztettünk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznem, hogy kicsit csínján 
kell bánni ezzel az eszközzel. Álláspontom szerint a szubszidiaritásvizsgálat egy olyan 
különleges eljárás, amit csak kiemelten fontos ügyek során érdemes alkalmazni. Az 
egyeztetési eljáráshoz hasonlóan tehát szelektálni kell a nagyszámú uniós javaslat között, amit 
szinte hetente kapunk, és elég nehéz eligazodnunk közöttük. Csak akkor kell a szubszidiaritás 
elvét ilyen formán vizsgálni, ha egy uniós javaslat társadalmi-gazdasági következményei 
indokolják, vagy éppen az államszervezet működését alapvetően befolyásolja.  

Tehát a mai vizsgálatunk tárgya az Európai Ügyészségről szóló tanácsi 
rendelettervezet. A bizottság elé terjesztett jelentéstervezet és személyes megítélésem szerint 
is ez egy ilyen súlyos európai uniós javaslat, mert először is: alapjaiban érintené a magyar 
ügyészség függetlenségét, a szervezetét és működését, másodsorban nyilvánvaló az is, hogy a 
tervezet jelen formában történő elfogadása esetén Magyarország Alaptörvényét és a 
büntetőeljárási kódexet is módosítani kellene. 

Tisztelt Bizottság! Úgy hiszem, hogy az uniós javaslat és a jelentéstervezet 
áttanulmányozása után a bizottság tagjaiban is számos kérdés vagy vélemény fogalmazódott 
meg. Tekintettel arra, hogy a napirendi pontunk tárgya a bizottsági önálló indítvány, elsőként 
most képviselőtársaimnak adom meg a szót, hogy elmondják esetleges észrevételeiket. 
Megnyitom a vitát. Tessék parancsolni! (Jelzésre:) Szalay képviselő úr, majd Balczó 
képviselő úr! 

Kérdések, vélemények 

DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megjegyezni, hogy egy teljesen új terep, amin most a 
bizottság elindult, erre még nem volt precedens, hogy ilyen jelentés és ilyen javaslat készült 
volna. Különösen nagyra értékelem elnök úr erőfeszítését ez ügyben, mert ilyen ismeretlen 
terepen nehéz mozogni. 

Igazából magam is úgy látom, hogy önmagáért beszél az anyag, és amit elnök úr 
elmondott, teljesen érthető az egész történet. Illúziónak tűnik számunkra is, hogy az egységes 
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jogi térséget az Európai Unióban létre lehessen hozni, és maga az eredeti uniós tervezet 
túlterjeszkedik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 86. cikkén.  

Lenne egy európai ügyész, aki nemzetek fölötti hatáskörrel intézhetne ügyeket, 
végezhetne nyomozati tevékenységet, kivizsgálást, és bíróság elé állíthatná azokat, akik az 
Unióban valamilyen szempontból reflektorfénybe kerülnek, és pénzügyileg károsítják. De ez 
erősen csökkentené a magyar ügyészség hatáskörét.  

Igazából azt sem egészen értem, hogy hogyan képzelik, skizofrén megoldásnak tűnik, 
hogy az Európai Ügyészségnek minden európai országban lenne egy úgynevezett beosztott 
vagy leosztott - vagy nem tudom, hogy hogyan fogalmazzak - európai ügyésze. (Dr. Szanyi 
Tibor megérkezik az ülésre.) Az anyag, ha jól emlékszem, kettős kalapot emleget, tehát ez 
feltehetőleg egyben a hazai ügyész is lenne, és egyben európai ügyész is lenne. Ezzel 
kapcsolatosan ez már eleve egy nagyon furcsa felvetés, hiszen egy magyar ügyész a magyar 
érdekeket képviseli, míg ha az európai ügyeket is kellene képviselni, akkor ez egy igen furcsa, 
ellentmondásos helyzetet teremtene az ügyész számára is.  

Tehát én feltétlenül támogatom az anyagot. Úgy érzem, hogy nem mi leszünk az 
egyetlen ország Európában, amely ezt az anyagot nem fogja elfogadni, mert a nemzeti 
szuverenitást erősen csorbítja, és ezt mindenki kell hogy érzékelje.  

Köszönöm a szíves figyelmüket. (Balczó Zoltán jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balczó képviselő úr következik.  
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Szeptember 23-án, amikor tárgyaltuk ennek a rendelettervezetnek a témáját, akkor a Jobbik 
nevében elég részletesen és határozottan elmondtuk a véleményünket, amelynek a lényege az 
volt, hogy miért tartjuk azt elfogadhatatlannak. Engedjék meg, hogy most mégis 
megismételjem, hiszen egy valóban nagyon fontos aktusról van szó, amikor a bizottság 
feltehetőleg támogatja ezeket az indítványokat.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen azt a célt, amely az Európai Unió 
pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében egy határozott fellépést és eredményt akar 
elérni, támogatjuk, de ahogy az előterjesztésekből kiderült, erre az eddigi 
együttműködéseknek a keretein belül - adott esetben szorosabbá téve azt - a lehetőségek 
megvannak. Ez valóban egy olyan súlyos ügy, olyan módon csorbítja az önrendelkezést, hogy 
teljesen indokoltnak tartom, hogy ezzel a különleges eszközzel a magyar parlament éljen. 
Amikor mi erről beszélünk, hogy milyen irányba halad az Európai Unió, ennek különböző 
szinonimái vannak, felfogástól, pártoktól függően. Beszélünk az integráció elmélyítéséről, 
több Európáról, föderatív államról, szupranacionális modellről, Brüsszelből irányított 
birodalomról, és ilyenkor mindig valaki azt gondolja, hogy ez majd úgy jön létre, hogy 
valamikor egyszer a Lisszaboni helyett egy új szerződést kell megalkotni, amely jogilag 
megteremti ennek a föderatív államnak a lehetőségét, hiszen erről Barroso elnök is beszélt. Ez 
egy lopakodó birodalom építése, ami most zajlik, mert anélkül, hogy deklarálná, hogy az 
Európai Unió föderatív állammá alakul át, ezzel az intézménnyel pontosan egy olyan 
rendszert hoz létre adott jogosultságokkal, mint amilyen az FBI az Amerikai Egyesült 
Államokban, ami deklaráltan föderatív állam, tehát nyilvánvaló, hogy súlyosan csökkenti az 
önrendelkezést. Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy talán másképp látom, mint Szalay 
képviselő úr, itt nincs szó kettős kalapról, hanem arról van szó, hogy a magyar oldalnak van 
joga javaslatot tenni az európai legfőbb ügyésznek, hogy ő kit nevezzen ki ide delegált 
ügyésznek, de amint ez a kinevezés megtörténik, ő teljesen egyértelműen ennek az Európai 
Ügyészségnek a képviselőjeként azt az érdeket teljesíti. Hiszen analógiának mondhatom, 
hogy az Európai Bizottság magyarországi képviseletének nagykövete adott esetben, látjuk, 
kiválóan felkészült magyar ember, de teljes egészében neki azt kell képviselni, ami az Európai 
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Bizottság véleménye. Tehát ebben az esetben teljesen egyértelműek azok a jogi 
alapellentmondások is, amelyeket itt felvetettek. 

Még egy dolgot hadd emeljek ki, ami nekem különösen furcsa volt. Figyelemmel a 
büntetőjogi igény érvényesítésének követelményeire, az Európai Ügyészség nyomozásainak 
vádemeléshez kell vezetniük az illetékes nemzeti bíróság előtt. És ha nem? És ha egy ügy 
olyan? Tehát zárójel: „mondta Virág elvtárs”, nekem úgy tűnik. Tehát nem akarom tovább 
szaporítani a szót, nagyon fontosnak tartjuk és támogatjuk ezt, és lehet, hogy valamit másképp 
fogalmaznánk, de végül is a végső cél a fontos, ezért módosítást nem is kívánunk beadni.  

Még egy apró megjegyzés: azért lássuk világosan azt, hogy mi az Európai Unióban 
Magyarországnak jogi értelemben az önrendelkezése - nagyon fontos dolog, hogy itt nem 
valamiféle irányelv, hanem egy rendelet jönne létre. Tehát teljesen igaz, hogy adott esetben az 
alkotmányt módosítani kellene, az ügyészségi törvényt, csak ha nem módosítanánk, akkor is 
Magyarországon, amint a brüsszeli hivatalos lapban megjelenne ez a rendelet, 23 nap után 
kötelezően alkalmazni kellene, behatolna a magyar jogrendbe, persze lehetne olyan igény, 
hogy akkor harmonizáljuk. Tehát ezt csak azért mondtam, hogy ez a rendelet az a jogi eszköz, 
amely a lehető legerőteljesebb, és ezért is különösen támogatjuk azt, hogy ebben az ügyben a 
magyar parlament ezt az eljárást indítsa el. 

Köszönöm szépen. (Dr. Szanyi Tibor jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szanyi képviselő úr! 
 
DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Az a helyzet, hogy mi most 

még azért nem tartalmilag nézzük ezt az egész ügyet, sőt végül is a kormánynak van ezzel 
még rengeteg dolga, akárhogy is nézzük. 

A helyzet az, hogy ha itt lecövekeli magát az Országgyűlés, akkor azzal egyben 
szűkítjük is a kormánynak a mozgásterét. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben a formában persze 
maga az európai indítvány számunkra is számtalan ponton aggályos, tehát nekünk is vannak 
olyan felvetéseink, amelyek itt elhangzottak, meg még azokon felül is, viszont a Szocialista 
Párt úgy döntött, hogy ebben az ügyben most tartózkodni fogunk, minekutána nem 
szeretnénk, ha a parlament falat emelne a kormány előtt, hogy esetleg a megfelelő európai 
fórumokon, alapvetően tanácsi intézményekben ezzel foglalkozni tudjon. Ezzel együtt nekünk 
is vannak fenntartásaink. 

Köszönöm szépen. (Balczó Zoltán jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balczó képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Annyit hadd tegyek hozzá, a Szanyi Tibor képviselő 

úrétól eltérő álláspontot hadd mondjam el, hogy a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatban 
hallottuk azt a pozitívumot, hogy mennyivel nagyobb szerepet hagy a nemzeti 
parlamenteknek, amit bizonyos szempontból a Jobbik kicsit másként értékel, de ha legalábbis 
ez a cél megvalósul, akkor nekünk meggyőződésünk, hogy egy országnak a szuverenitását 
egy ilyen fontos területen adott esetben csorbító ügyben a magyar Országgyűlés mint a 
legfőbb népképviseleti szerv ezzel a ráruházott joggal kell hogy éljen.  

Ugyanakkor, bár a hivatalos kormányálláspontot nem ismerem, de a tárcának, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak az álláspontja szeptember 23-án itt elhangzott, 
sőt az állásponthoz képest még egy erőteljesebb háttéranyagot kaptunk, és abból számomra az 
derült ki, nem mintha ez kötelezően betartandó szempont lenne, de én azt a következtetést 
vontam le, hogy a kormányzatnak vagy legalábbis a szaktárcának az adott ügyben képviselt 
álláspontjával összhangban van az, hogy ezt a lépést mi megtesszük. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban abban a dokumentumban, amely megérkezett, a 

kormány egyetlen mondattal foglalkozott ezzel a témával, hogy indokoltnak tartja a kérdéssel 
foglalkozni. Ugyanakkor a kormánynak október 28-a után - amikor lezárul a határidő - lesz 
szerepe, addig a parlament térfelén pattog a labda egyértelműen.  

Azt is szeretném elmondani, hogy ha 14 szavazat kell ahhoz, hogy az Európai 
Bizottság újra foglalkozzon a kérdéssel, ez nem azt jelenti, hogy ez elbukott, megijedtek a 
magyar Országgyűléstől, meg esetleg a brit parlament két házától, hanem felül kell vizsgálnia 
az eddig kialakított álláspontját, tehát ez egy lehetőség, valami elindul. Valamint a 14 
szavazatnál már azt látjuk, hogy 4 szavazat megvan, és ha meglesz a 2 magyar szavazat, mert 
nekünk két szavazatunk van, akkor már 6, és még van két hét, és jelezték több európai uniós 
tagállam parlamentjéből, hogy ott is folyamatban van az elfogadása.  

Lipők képviselő úr következik. (Lipők Sándor jelentkezik.) 
 
LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Amikor előzetesen tárgyalta 

ezt a bizottság, akkor is azon az állásponton voltam, hogy nagyon meglepődnék, ha a 
Bizottság egyhangúlag elfogadná ezt a javaslatot, illetve 28 tagállamnak kell egyetértésben 
elfogadni a Tanácsban ezt a javaslatot.  

Mindannyian ismerjük az uniós döntéshozatalt annyira, hogy belássuk, ez 
gyakorlatilag lehetetlen. Az egységes jogi térség, attól tartok, még sokáig vízió marad. Úgy 
ítélem meg, hogy ha a nemzeti parlamentek indokolt véleménye hatására nem is, de akkor a 
Tanácsban fog elbukni ez a javaslat. Ettől függetlenül én fontosnak tartom, hogy az 
Országgyűlés már a döntéshozatal e szakaszában kifejtse a javaslattal kapcsolatos 
észrevételeit, kifogásait, különösen, mert ha az imént vázolt jóslatom beválik, akkor a 
Lisszaboni Szerződés lehetőséget nyújt arra, hogy konszenzus hiányában 9 tagállam 
úgynevezett megerősített együttműködés keretében hozza létre a szupranacionális európai 
ügyészséget. Legalább 9-en elkezdhetik építeni az egységes jogi térséget. Úgy ítélem meg, 
hogy a bizottsági javaslat jogos, és ezt mindenképpen az Országgyűlésnek meg kell 
tárgyalnia. 

Nekem a gyerekkori élményeim közül a „Piroska és a farkas” esete jut eszembe, hogy 
csak hadd nyújtsam be a kezemet, hadd tegyem be a lábamat, és ha már bent vagyok ebben a 
rendszerben, lehet építkezni. Tehát az előttem szóló képviselőtársaimmal, akik ezeket az 
aggályokat, akár a lopakodó birodalomra való utalás kérdését is fölvetették, maximálisan 
egyet tudok érteni, tehát ezt ebben a formában nekünk meg kell tárgyalni. Köszönöm szépen a 
lehetőséget. 

 
ELNÖK: Következik Pelczné Gáll Ildikó. 
 
PELCZNÉ DR. GÁLL ILDIKÓ, az Európai Parlament magyarországi képviselője: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársak! Mint európai képviselő szeretném 
elmondani, hogy nyilvánvalóan az látszik, hogy az Európai Unió egy globális térben 
folyamatosan küzd annak érdekében, hogy a helyzetét gazdaságilag és egyéb szempontból is 
stabilizálni tudja. 2008-tól ezek a törekvések nemcsak gazdasági síkon, hanem egyéb 
szabályozási, akár jogi kérdésekben is megjelennek. Ezért újabb és újabb felügyeleti 
szerveket, intézményeket hoz létre, hogy ezt az ellenőrzést meg tudja tenni. Gondoljunk akár 
a felügyeleti hatóságokra, vagy az EKB összevonására, a felügyeletére és az újabb és újabb 
szabályozásokra. 

Nyilván ennek az indítórugója egy gazdasági indítórugó, a gazdasági kormányzás 
megjelenése és erősítése, és az ezzel kapcsolatos elszámoltathatóság és ellenőrzési jogkör 
bővítése. Nem ez az első eset, amikor azt látom, hogy az Európai Unióban oly gyorsan 
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történik az újabb és újabb javaslatoknak a bevitele, úgy a Parlament, mint a Bizottság 
javaslatai, hogy nincs ideje kiforrni magát az előzőnek, sőt tapasztalatunk sincs arról, hogy 
hogyan fog az megvalósulni. Ez magában hordozza azt a veszélyt, amit látunk is 2008-tól, 
hogy hiába hozunk újabb és újabb javaslatokat, újabb intézményeket létre, mégsem tudjuk ezt 
a válságot kezelni.  

Egy nagyon tanulságos konferencián voltam nemrég, amikor egy európai uniós 
tisztségviselő, ha mondhatom, elmondta, hogy világválság a gazdasági válság, és fölállt egy 
amerikai - akkor még nem volt köztudott, hogy nemsokára Amerika fizetésképtelenné válik, 
ez még akkor volt, amikor úgy érezték, hogy minden tökéletesen jól van -, és azt mondta, 
hogy nem, csak az Európai Unió van válságban. Tehát ők még mindig úgy érzik, hogy 
minden rendben van a világban, egyedül az Európai Unió küzd, és bizony, ha a számokat 
nézzük, akkor azt látjuk, hogy bizony küzd a gazdasági növekedéssel, nem nagyon tudunk 
erről beszélni. 

Eközben a hármas hatalmi ág, a Bizottság, a Tanács és a Parlament egymás rovására 
túlterjeszkedik a hatáskörén. Folyamatosan ez látszik, mindig egy megmérettetési meccs van, 
és most belépett egy új szereplői kör, mégpedig a nemzetállamok szintje, és belépett ezeken 
keresztül pont Lisszabon miatt a parlament. Én azt tudom mondani Szanyi képviselő úrnak is, 
hogy ezek a szereplők mindegyike önállóan küzd. Én azt nem tartanám helyesnek, ha a 
bizottság attól tenné függővé a véleményét, hogy mit akar a kormány. A bizottságnak és a 
Magyar Országgyűlésnek független véleménye lehet erről a kérdésről, sőt, kell is hogy 
legyen, mert a folyamatba máshol illeszkedik be a véleményével, mint amikor majd a 
Tanácsban a kormány megjeleníti ezt a véleményét. Az egy végállapot. Szerintem az egy 
hibás lépés, ha mindig a Tanácstól várjuk azt, hogy majd ott a szavazással véleményt tudunk 
formálni. Jó az, ha előtte megmondjuk, hogy mi ebben a tekintetben a véleményünk.  

Én valóban azt gondolom, hogy ez egy nehéz eszköz, és odafigyelést igényel ennek az 
alkalmazása, azonban meg kell üzenni pont a bizottságon keresztül és a parlamenten, az 
Országgyűlésen keresztül, hogy mit gondolunk azokról a kérdésekről, amikor új feladatokat 
szeretnénk valakinek adni, új jogköröket szeretnénk létrehozni, új intézményt szeretnénk 
létrehozni, és ezáltal például a nemzeti szuverenitás kérdése és az szubszidiaritás elve mint 
egy alapelv sérülni látszik. 

Úgyhogy gratulálni tudok, ha ez a megközelítés átmegy. Fontosnak tartom mindenhol 
a képviseletét, és azt szeretném kérni, tisztelt elnök úr, hogy ezt a véleményt, amit 
megformálnak, helyénvalónak látom, ha az Európai Parlament magyar képviselőihez is 
eljuttatják, hogy tudjunk arról, hogy ha együttműködési terep nyílik számunkra vagy 
szükséges, hogy együttműködjünk bizonyos kérdésekben, az intézményesült formában is 
megjelenhessen. Köszönöm szépen. (Tessely Zoltán megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony, a felszólalását. Megfogadjuk az 

ötletét, és ha az Országgyűlés elfogadja ezen a héten ezt a határozati javaslatot, megküldjük 
az európai parlamenti képviselőknek is.  

Ékes képviselő úré a szó. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Tényleg nagyon röviden. Az elmúlt tíz év során, amióta 

Magyarország tagja az Európai Uniónak, nem ez az első eset, hogy a magyar parlamentnek és 
a kormánynak is más a véleménye, mint adott esetben az Európai Unió Bizottságának vagy 
Tanácsának. Karakánul ki kell állnunk a saját véleményünk mellett. 

Én ezt egy hihetetlen mértékű víziónak tartom, talán még egy vízió közeli állapotnak 
sem tudnám nevezni. Szerintem ebben az európai uniós tagországok döntő többsége abszolút 
nem is fog beleegyezni, sőt mi több, egészen biztos, hogy ellenlépéseket tesz annak 
érdekében, hogy ez ne is tudjon létrejönni, mert ahány ország, ahány nemzet, annyi jogi 
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kódex létezik, és ebből adódóan teljesen logikus, hogy mindenki a saját nemzeti kódexét 
kívánja elsődlegesen érvényesíteni, és az alapján a szükséges döntéseket meghozni.  

Én magát az előterjesztést maximálisan támogatom, és annak függvényében fogok én 
is szavazni, és a vitában is részt venni. 

Elnöki összefoglaló 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok. Tisztelt Bizottság! 
Engedjék meg képviselőtársaim, hogy összefoglaljam a jelentés, az elhangzottakkal is 
összhangban lévő főbb megállapításait. 

A vita alapján megállapítom, hogy a szubszidiaritás elvének sérelme megalapozott, 
mert az Európai Ügyészség kizárólagos hatáskörgyakorlása túlterjeszkedne az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 86. cikkében biztosított általános felhatalmazáson. Az Európai 
Ügyészség szupranacionális modellje aránytalanul korlátozná a büntetőjog tekintetében a 
meglévő tagállami szuverenitást. A javaslat nem igazolja kielégítő módon, hogy az Európai 
Ügyészség eljárása a jelenlegi helyzetnél ténylegesen hatékonyabb lenne. Végül: az uniós 
fellépés tényleges hozzáadott értéke a javaslatban vázolt modell mellett nem nyilvánvaló. 

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Tehát a fentiek alapján javasolom, hogy a bizottságunk hozzon 
döntést az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés és az azt 
elfogadó határozati javaslat benyújtásáról. Tehát két szavazásra kérem képviselőtársaimat. Az 
első a jelentés, amit megkaptak képviselőtársaim, az indokolt vélemény elfogadása 
feltételeinek fennállásáról szóló jelentéstervezet benyújtása. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
szavazzon! (Szavazás.) Tizenhét igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. Ellene? 
(Senki sem jelentkezik.) A bizottságunk ezt elfogadta. 

Ki az, aki támogatja az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtását? Aki támogatja, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Tizenhét igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) 
Senki. Megállapítom, hogy a bizottságunk elfogadta.  

Ez alapján tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottságunk által imént 
előterjesztett indítványok általános vitára való alkalmasságáról nem a mi bizottságunk, hanem 
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság mai ülésén várhatóan 11 óra után fog 
dönteni. Amennyiben az alkotmányügyi bizottság általános vitára alkalmasnak találja, és a 
plenáris ülés napirendjére felkerül, akkor ennek a tárgyalása, a két indítvány együttes 
általános vitája ma délután, várhatóan 7 óra körül kerül a plenáris ülésre, a részletes vitára 
pedig holnap dél körül kerül sor. Köszönöm szépen a képviselőtársaim aktív közreműködését. 
Valóban megmutatkozott, hogy fontos bizottsága vagyunk a magyar Országgyűlésnek. 

Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a következő ülésre hamarosan, 11 óra 30 
perctől kerül sor ebben a teremben. Az ülésnek egyetlen napirendi pontja lesz: Navracsics 
Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter éves meghallgatása.  

Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 41 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit 


