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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ÉKES JÓZSEF (Fidesz), a bizottság tagja, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! 
A fél 12-re meghirdetett bizottsági ülésünket elkezdenénk. Előre is szeretném jelezni, hogy 
Hörcsik Richárd elnök úrnak az alkotmányügyi bizottság ülésén kell részt vennie, az előző 
ülés napirendi pontjával kapcsolatos határozatunkat, amelyet elfogadtunk, kell a bizottság 
előtt az elnök úrnak megvédenie.  

Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm bizottsági ülésünkön dr. Navracsics Tibor 
közigazgatási és igazságügyi miniszter urat, Répássy Róbert államtitkár urat és Kiszely 
Katalin helyettes államtitkár asszonyt.  

Egyetlenegy napirendi pontja van a bizottsági ülésünknek: dr. Navracsics Tibor 
közigazgatási és igazságügyi miniszternek a meghallgatása. Aki a napirendi ponttal egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
elfogadta a napirendi pontot. 

Szeretném jelezni, hogy Ivanics Ferenc helyettesíti Mengyi Rolandot, jómagam 
helyettesítem Bebes Istvánt, Lipők Sándor helyettesíti Gyopáros Alpárt, Tessely Zoltán pedig 
Firtl Mátyást helyettesíti. Így a bizottság szavazóképes és döntésképes is.  

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter meghallgatása 

Igen tisztelt Bizottság! 2012 júniusában hallgatta meg a bizottság az igazságügy-
miniszter urat. Minden bizottsági tag megkapott egy 30 oldalas anyagot, amely az azóta eltelt 
időszaknak tulajdonképpen a tárca részéről, a minisztérium részéről történt eddigi 
tevékenységét foglalja össze, amely az európai ügyek kérdésével foglalkozik elsődlegesen, 
annak döntéshozatali rendszerével és a magyar álláspontokkal.  

Megkérném miniszter urat, aki jelezte előzőleg a beszélgetésünk folyamán, hogy ki 
kívánja egészíteni magát az anyagot, hogy ezt tegye meg a bizottság részére. 

Dr. Navracsics Tibor szóbeli kiegészítése  

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Most már hagyományosnak 
tekinthető a meghallgatás, és én a hagyomány során kialakult szabályokhoz tartanám magam, 
tehát egy viszonylag rövid felvezetőt mondanék, hogy a kérdéseknek, illetve a vitának minél 
több idő jusson, és tudjunk erről beszélni. 

Igazából nem kiegészíteném az írásban önökhöz eljuttatott háttéranyagot, hanem talán 
röviden összegezném azokat a sarokpontokat vagy azokat a legfontosabb témákat, amelyek 
ma a Bel- és Igazságügyi Tanács napirendjén szerepelnek, illetve amelyek a minisztérium 
számára a legfajsúlyosabb kérdések. 

Ha megengedik, három témáról és két esetről beszélnék, megint csak már 
hagyományosan, hiszen ezek visszatérő témák, jórészt az én miniszteri meghallgatásomon.  

Az egyik az Európai Ügyészség kérdésköre. Ha jól tudom, éppen most folyik erről a 
vita itt, az Országgyűlésben is, és én nagyon örülök annak, hogy az Országgyűlés lefolytatja a 
szubszidiaritási eljárást, és ez alapján számítunk is az Országgyűlés véleményére és 
mandátumára. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ez egy olyan fajsúlyú kérdés, amelyben az 
Országgyűlést is magunk mögött kell tudnunk, amikor tárgyalunk. Nyilván egy hosszú 
tárgyalási folyamat lesz, de most vagyunk az elejénél. 

A másik az adatvédelmi csomag, illetve az ezzel kapcsolatos adatvédelmi rendelet 
vagy irányelv, illetve az ezzel kapcsolatos kérdések. 



- 6 - 

A harmadik a közös európai adásvételi jogról szóló rendeletjavaslat, amelynek a 
gazdaságra gyakorolt hatása lehet fontos.  

Illetve két olyan ügy van, amely időről időre a nyilvánosságot is rendkívül érdekli, 
ezért úgy gondolom, hogy szót kell ejteni róla. Az egyik az úgynevezett Tobin-ügy, a másik 
pedig, amit úgy nevezünk, hogy Bora Bora-ügy, kevésbé ismert nevén Noah-Kazuki Lee 
ügye.  

Ha megengedik, pár mondatot mondanék mindegyikről, hiszen egyrészt a 
háttéranyagban részletesebben is megtalálható ezzel kapcsolatban a minisztérium 
tevékenységének összegzése, illetve az álláspontunk kifejtése, másrészt pedig a sajtóban is 
különösen e két utóbbi ügy meglehetősen nagy nyilvánosságot kapott. 

Az ügyészség kérdése. Nos, talán fontos itt tisztázni, hogy mi történt a legutóbbi Bel- 
és Igazságügyi Tanács-ülésen is, hiszen nyilvánvalónak tűnik, hogy ez a kérdés az, amelyik az 
elkövetkező időszakban, mi úgy számolunk, hogy szűk egy évben, több mint fél évben meg 
fogja határozni az Európai Unión belül a Bel- és Igazságügyi Tanács-ülések tematikáját. 

A legutóbbi Bel- és Igazságügyi Tanács-ülésen múlt héten hétfőn, éppen egy héttel 
ezelőtt tárgyaltunk az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos alapkérdésekről, először 
még inkább csak tagállami akaratnyilvánításokról, ahova Magyarország az álláspontja 
alapján, az eddigi álláspontja alapján a fenntartásokkal konstruktív kategóriába tartozik.  

Arról van szó, hogy az Európai Ügyészség mint intézmény szerepel a Lisszaboni 
Szerződésben. Tehát azzal, hogy a Magyar Országgyűlés annak idején elfogadta a Lisszaboni 
Szerződést, tulajdonképpen hallgatólagosan tudomásul vette az Európai Ügyészség 
létrehozatalának lehetőségét is. Kétségtelen, nem kötelezettségként szerepel a Lisszaboni 
Szerződésben, hanem lehetőségként. Az a cél, amelyet megjelölnek a felállítandó Európai 
Ügyészség céljául, kétségtelenül a közösségi intézmények felől nézve legitim cél. 
Nevezetesen arról van szó, hogy az Európai Ügyészséget az uniós források felhasználásának a 
vizsgálatára, illetve a jogszerűtlenül felhasznált uniós források esetén a bűncselekmények 
elkövetésének leleplezésére és üldözésére hoznák létre. 

Ez jelenti a mi álláspontunk konstruktivitásának az alapját, nevezetesen elfogadjuk, 
hogy ez egy legitim cél, valóban arról van szó, hogy európai uniós források felhasználását, 
amennyiben a közösségi intézmények ellenőrizni kívánják, mivel az Unió költségvetéséből 
származik, ezért miért ne ellenőriznék, és ennek érdekében létrehozhatnak intézményeket. 
Azonban innentől kezdődnek a fenntartásaink, de nemcsak a mi fenntartásaink egyébként, 
hanem szinte az összes tagállamé.  

Gyakorlatilag ma nincs olyan tagállam, amely mindenfajta fenntartás vagy észrevétel 
nélkül elfogadná a jelenlegi bizottsági javaslatot, hanem nagyon sok részletkérdésben, 
alapvető jelentőségű részletkérdésben is várhatóan vita fog majd kibontakozni. A vitának a 
lényege gyakorlatilag a nemzeti szuverenitás. Azt a kérdést kell majd megoldani, amelyről 
már itt is, amennyire én tudom, vita folyt korábban, és nyilván egy nagyon éles vita fog folyni 
az elkövetkező időszakban az ez iránt fogékony közösségekben és a nyilvánosság előtt is, 
hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy a közösségi intézmények az ellenőrzési jogaikat úgy 
gyakorolják, illetve az Európai Ügyészséget konkrétan úgy hozzák létre, hogy az a nemzeti 
szuverenitás jelenlegi formáját minél kisebb mértékben sértse, sérti-e, mindenképpen sérteni 
fogja-e, illetve hogyan lehet azt megoldani, hogy az illeszkedjék valahogy a nemzeti 
szuverenitás mai megoldásaiba. Konkrétan többek között arról van szó, az egyik legélesebb 
kérdés, ami rögtön felmerül, hogy az európai ügyész, aki minden országban működő európai 
ügyész lenne, az Európai Unió ügyészsége által lenne utasítható, azaz ebből a szempontból 
vagy csorbát szenved, vagy valahogyan meg kell oldani, hogy Magyarországon például a 
magyar alkotmányos rend szerint a legfőbb ügyész utasításadási jogához ezt hogyan illesztjük 
hozzá, illetve hogy ezáltal ne csorbuljon a legfőbb ügyész utasításadási joga is, illetve a 
magyar ügyészségi hierarchiába hogyan lehet ezt beilleszteni.  
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A legutóbbi, tehát egy héttel ezelőtti Bel- és Igazságügyi Tanács-ülésen a mi 
álláspontunk szerint, az én felszólalásomban tükröződő álláspontunk szerint úgy 
fogalmaztunk, hogy konstruktívan állunk a vitához, azaz részt kívánunk venni az Európai 
Ügyészség felállításáról szóló vitában, de a jelenlegi formájában koraérettnek tartjuk a 
tervezetet. Vagyis mi úgy gondoljuk, hogy az a bizottsági javaslat, amely most a Bel- és 
Igazságügyi Tanács elé került, alkalmas ugyan a vitára, de ebben a formában nem alkalmas az 
elfogadásra. Éppen ezért egy hosszú vita várható, és ez a következő Bel- és Igazságügyi 
Tanács-üléseken is elő fog majd kerülni. Távlatosan most azt jósolhatjuk, hogy vélhetően 
június környékén ebből egy megerősített együttműködés lesz, tehát nagy valószínűséggel nem 
lesz egyhangúság a kérdésben, nem tud létrejönni mint közösségi intézmény az Európai 
Ügyészség, hanem valószínűleg megerősített együttműködést fognak majd elindítani az ebben 
részt vevő államok.  

Mi nem köteleztük el magunkat egyik irányba sem, tehát Magyarország pozíciója 
teljesen nyitott, akár ki is maradhatunk a megerősített együttműködésből, akár részt is 
vehetünk abban, ezt a tárgyalások eredményétől tettük függővé. Ugyanakkor miközben a 
szuverenitással kapcsolatos aggályokat elmondtam, kötelességem azt is elmondani, hogy mi 
úgy gondoljuk, egészen pontosan attól tartunk, hogy az Európai Ügyészséggel kapcsolatos 
megerősített együttműködésben való részvétel ügyében esetleg összekapcsolható uniós 
források folyósításával. Én ezt nem tartom kizártnak, hiszen… (Dr. Hörcsik Richárd 
megérkezik az ülésre.) Elnök úr, jó napot kívánok! Hiszen ha az uniós források 
felhasználásának ellenőrzésére jön létre ez az intézmény, akkor én nem tartom kizártnak, 
hogy a jövőben azon országok számára nyitják meg az uniós forrásokhoz való hozzáférés 
lehetőségét, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a felhasználást ilyen módon is ellenőrizzék. 
Egy nagyon bonyolult és nagyon súlyos kérdésről van szó, úgy gondolom, hogy még az 
elkövetkező fél évben sokat fogunk erről vitatkozni, azt sem tartom kizártnak, hogy éppen az 
európai parlamenti választási kampány egyik vitatémája lesz, sok országban lesz az egyik 
vitatémája. Nem vagyunk még döntési helyzetben, de természetesen a vélemények még 
nagyon sokszor fognak ütközni. 

A másik téma, amely most már hosszú ideje húzódik, újra és újra előkerül a Bel- és 
Igazságügyi Tanács ülésein, sőt most éppen a Bizottság alelnöke, Viviane Reding az irányban 
tesz erőfeszítéseket, hogy az Európai Tanács ülésére is felkerüljön az úgynevezett 
adatvédelmi csomag, ahol a Bizottság javaslata szerint egy rendeletet kellene elfogadnia a 
Bel- és Igazságügyi Tanácsnak. Mi az eddigi tervezeteket, amelyeket láttunk, nem tartjuk 
elfogadhatónak. A mi álláspontunk szerint a rendeleti szint ma Magyarország esetében azt 
jelentené, hogy az adatvédelem standardja, Magyarországon megszokott, magas színvonalú 
standardja romlana, ugyanis ahogy a rendeleteknél ez szokott lenni, valamilyen európai 
átlaghoz próbálják igazítani a jogszabályt, ami a lezárt szabályozással rendelkező országok 
számára is elfogadható, azaz szigorítanak ugyan, de ez nem fáj nekik, illetve a szigorúbb 
szabályozással bíró országok esetében is valamilyen lazítást eredményez. Magyarországon az 
egyik legszigorúbb az adatvédelmi szabályozás az európai országok között, és az egyik 
legmagasabb színvonalú is. Nyilván ennek vannak történelmi előzményei is, hiszen az 
adatfelhasználással kapcsolatos félelmek és éppen ezért az adatvédelemhez fűződő bizalom 
talán itt a legerősebb, Magyarországon. Ebből adódóan mi eddig a tárgyalások során rendre 
elutasítottuk azokat a megoldásokat és azokat a szövegtervezeteket, amelyek egy esetleges 
rendelettervezet révén a magyar szabályozás színvonalát is csökkentenék, és így a magyar 
polgárok adatvédelmi szintjét is csökkentenék. Itt még sok forduló van hátra. Egyelőre a 
magyar álláspontot több ország is támogatja, például Svédország, Nagy-Britannia, 
Csehország, és nem állunk rosszul a vitákban, már több területen meg tudtuk győzni a 
Bizottságot arról, hogy az általuk javasolt szabályozás nem megfelelő, és a magyarhoz jobban 
közelítő színvonal-emelkedést értünk el.  
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A harmadik a közös európai adásvételi jogról szóló rendeletjavaslat, amely időnként 
eltűnik a napirendről, időnként előkerül, mégis azért tartom fontosnak azt, hogy beszéljünk 
róla, ha csak röviden is, mert a magyar gazdasági életre is nagyon nagy hatást gyakorolhat, 
hasonlóan az európai egységes szabadalomhoz, ami a magyar európai uniós elnökség egyik 
nagy vívmánya volt, és aminek eredményeként egyrészt ma már biztosra mondhatjuk, hogy 
Budapesten jön létre az Európai Szabadalmi Bíróság képzőközpontja, másrészt pedig azon 
dolgozunk jelen pillanatban, hogy az Európai Szabadalmi Bíróságnak egy közép-európai 
regionális ágazata működjön Budapesten, amely további előnyöket is tartogathatna 
számunkra.  

Akárcsak az európai szabadalom, amely azon vállalkozások számára jelentene 
könnyebbséget, amelyek Európa-szerte, Európai Unió-szerte fejtik ki a tevékenységüket, és 
szeretnének védelmet szerezni a szabadalmukhoz, ezért nem kell országonként levédeniük, 
hanem a nemzeti szabadalmak mellett létrejönne egy, az Európai Unió tagállamaira 
védettséget jelentő szabadalom, hasonlóképpen az európai egységes adásvételi jog is 
tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy miközben léteznek a nemzeti adásvételi jogok, 
nyíljon meg lehetőségként plusz egyedik jogi megoldásként egy olyan európai adásvételi jog, 
amely lehetővé teszi azon vállalkozások számára, amelyek ma az Európai Unió több 
országában is működnek, vagy több országában is fejtenek ki gazdasági aktivitást, hogy egy 
egységes és könnyen értelmezhető jogrendszerben tehessék ezt meg. Miközben látszólag 
akadémikus kérdésről van szó, valójában itt van a hétköznapokban, hiszen például amikor egy 
iPhone-felhasználást letöltünk a telefonunkra, akkor az amerikai adásvételi jogba és az 
amerikai szerzői jogba kell beleegyeznünk annál a bizonyos 60 oldalas szövegnél, amit 
szerintem senki nem olvasott el a felhasználók és a letöltők közül, csak a „beleegyezem” 
gombot nyomta meg, hogy végre hozzájusson már az általa letölteni kívánt tartalomhoz. 
Ennek a helyébe kívánna lépni az európai adásvételi jog. Kétségtelenül az amerikai jogi 
megoldások sok esetben ismeretlenek, sok esetben pedig eltérnek az európai lehetőségektől.  

Ambícióját tekintve ez tehát azt eredményezné, hogy egy egységesebb környezetet 
teremtsen az európai vállalkozások számára, de nemcsak a vállalkozások számára, hanem 
mint láthatjuk, adott esetben a magánemberek számára is. Itt mi óvatos tárgyalási pozícióban 
vagyunk. Én úgy gondolom, hogy mielőtt végleges döntést hozunk, konzultációt kell 
folytatnunk a gazdasági élet képviselőivel is, hogy ők mit akarnak, ők melyik megoldás 
mellett teszik le a voksukat. Egyelőre az európai adásvételi jog a mostani formájában nem 
szerepel a napirendi pontok között. Egy újabb javaslat már csak az internetes adásvételre 
korlátozná, tehát a hatályát is szűkítené. A mostani ismereteink szerint több nagy tagállam 
még ebben a formájában sem támogatja az európai adásvételi jogot. 

Röviden a két esetről, hogy mennyit tudtunk ezekben előrehaladni. Az egyik a Tobin-
ügy. Itt talán a képviselőtársaim is értesültek róla, hogy levéllel fordultunk a Bizottsághoz 
azzal a kérdéssel, hogy jól értelmezzük-e azt az ítéletek kölcsönös végrehajtásáról szóló 
kerethatározatot és a Lisszaboni Szerződést, amely 2014. december 1-jétől megnyitja a 
Bizottság számára a fellépés lehetőségét abban az esetben, ha valaki nem érvényesen vagy 
késve tette meg a nyilatkozatát a kerethatározat végrehajtásával kapcsolatban.  

A Bizottság megerősítette azt az értelmezésünket, miszerint az ír nyilatkozat, amelyet 
a kerethatározathoz fűztek, nem érvényes - ahogy a Bizottság fogalmazott -, és 2014. 
december 1-jén megnyílik a lehetősége annak, hogy egyrészt a Bizottság kötelezettségszegési 
eljárást indítson Írország ellen, harmonizálja a jogrendjét. Ezáltal a mi értelmezésünk szerint 
megteremtődik a jogalap arra, hogy az ír bíróságoknak és az ír hatóságoknak el kell ismerniük 
a magyar bíróság jogerős ítéletét, és ha máshol nem, Írországban, de végre kell hajtani az 
ítéletet. Illetve másik lehetőségként Magyarország is eljárást indíthat Írország ellen az Európai 
Bíróság előtt, hogy kikényszerítse ennek az ítéletnek a végrehajtását. 
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A Bizottság alelnöke a válaszlevelében kifejezetten biztatott engem arra, hogy vegyem 
fel az ír igazságügy-miniszterrel a kapcsolatot, hogy még 2014. december 1-je előtt 
rendezhessük ezt a kérdést. Ahogyan Viviane Reding biztos asszony fogalmazott, ő ismeri az 
ír igazságügy-minisztert, és nem kétséges számára a személyes elköteleződése az ügy 
rendezése irányában. Én ezt a múlt héten hétfőn megtettem, tárgyaltam az ír igazságügy-
miniszterrel. Számomra nem ennyire egyértelmű az ő elkötelezettsége. Visszautasított 
mindenfajta előzetes megoldást. Ő úgy gondolta, hogy az ír bíróság döntése az, hogy nem kell 
végrehajtaniuk az ítéletet, és ő úgy gondolja, hogy ez ügyben semmit nem kell tennie az ír 
kormányzatnak. 

A másik szála ennek a történetnek az, hogy Tobin maga egy közvetítő útján november 
8-ig kérte a nyilatkozattétel meghosszabbításának a lehetőségét egy halálesetre hivatkozással. 
Mi meghosszabbítottuk - 2014. december 1-jéig amúgy is van időnk - november 8-ig a 
nyilatkozattételi időt. Azóta is kapcsolatban vagyunk az ír igazságügy-minisztériummal. 
Tobinnak újabb kérdései vannak, mi ezekre - sok esetben már ismétlődő kérdésekről van szó - 
újra és újra válaszolunk, és óvatos optimizmussal várjuk a november 8-ai végső határidőt. 

A másik eset, Noah-Kazuki Lee ügye, amely egy Franciaországban megkötött japán-
magyar vegyes házasság szomorú fordulatai révén vált ismertté a magyar nyilvánosság 
számára. Nyíri-Kovács Patrícia és Soo Il Lee kötöttek házasságot, és az ő gyermekük Noah. A 
család tisztázatlan körülmények között Bora Bora szigetére utazott, és ott elvették az anya és a 
gyermek útlevelét, és jelenleg nem tudja elhagyni Bora Bora szigetét, és ő kért tőlünk 
segítséget. Itt azért vagyunk megakadva jelen pillanatban, mert a II. és III. Kerületi Bíróság 
sajnos a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította arra hivatkozással, hogy a 
magyar bíróság joghatósága az ügy tekintetében nem kizárólagos, és a felek között Francia 
Polinéziában is azonos tárgyban eljárás folyik. Sajnos, Francia Polinéziában ez az ügy nem 
halad előre, a magyar bíróság nem állapította meg a joghatóságot, így most még 
gondolkodunk, hogy mit lehetne tenni.  

Azt kell mondjam, hogy ez egy legalább olyan aggasztó történet, mint a Tobin-ügy. 
Szerencsére, halálesetről itt nincsen szó, de az, hogy a joghatóság kérdésében a magyar 
bíróság ezt a döntést hozta, nagyon nagymértékben nehezíti meg az ügyünket, így 
tulajdonképpen nem tudunk lépni. A francia igazságügy-miniszter eddig elutasította minden 
tárgyalási kérésünket, ajánlkozásunkat. Csak jelzem a képviselők számára is példaként, hogy 
egyébként egy másik ország igazságügy-minisztere általában hogy jár el, amikor a saját 
állampolgárairól van szó, mi pedig eddig nem tudtuk rákényszeríteni, hogy a francia 
igazságügy-miniszter tárgyaljon.  

Ők állítják, hogy Francia Polinéziára - noha Francia Polinézia Franciaország révén 
tagja az Európai Uniónak, de a franciák állítják, és sajnos, a Bizottság is ezt az álláspontot 
osztja - nem terjed ki a közösségi jog. (Dr. Kiszely Katalin közbeszól.) Csak gazdasági 
területen, igen, tehát ebben az esetben nem terjed ki a közösségi jog. Tehát találtunk az 
Európai Unión belül olyan területeket, ahol a közösségi jog nem érvényes, így egyelőre még 
gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne továbblépni. 

Így is sokat beszéltem. Köszönöm szépen a türelmüket, és várom a kérdéseket, elnök 
úr.  

 
(Az ülés vezetését dr. Hörcsik Richárd, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszöntöm miniszter urat, államtitkár urat. 

Tájékoztatom miniszter urat, hogy a Magyar Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
történelmet írt, legalábbis a Ház történetében, hiszen éltünk a Lisszaboni Szerződés adta 
lehetőséggel, és az Európai Ügyészségről szóló tanácsi rendelettervezettel kapcsolatban a 
szubszidiaritás elvének sérelmét állapítottuk meg.  
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Bizottságunk ma délelőtt tárgyalta a jelentést és a hozzá tartozó határozati javaslatot, 
amelyet az alkotmányügyi bizottság - éppen az ülésen ott voltam - 21 igen szavazattal, 5 nem 
ellenében szintén támogatott. Így tehát ma este a plenáris ülésre megy, holnap pedig majd a 
részletes vitában tárgyaljuk meg.  

Úgy hiszem, hogy az alkotmányügyi bizottságban néhány képviselő félreértelmezte, 
hogy a Fidesz-kormánynak Európa-ellenessége van. Éppen egy francia szocialista, a Szenátus 
elnöke és a holland alsóház bizottsági elnöke hívott föl, és ők hívták föl a figyelmünket erre, 
hogy mint nemzeti parlament éljünk ezzel a lehetőséggel. Én úgy hiszem, hogy ez fontos a 
bizottságunk életében is, hiszen ezzel bizonyítottuk azt, hogy bizottságunk a Lisszaboni 
Szerződés adta lehetőségekkel mindig is élni fog. Elnézést kérek, de ez nagy jelentőségű, 
remélem, miniszter úr is ezt értékeli, hogy mi szeretnénk ezt továbbvinni az Európai Unióban. 
Reméljük, hogy lesz 14 szavazat, és akkor meggondolja magát az Európai Tanács vagy a 
Bizottság.  

Egy ilyen eset volt, a Monti II jelentéssel kapcsolatban, amikor 2011-ben visszavonta 
az Európai Bizottság ezt a jelentést. Tehát látszik az, hogy igenis élnünk kell ezzel a 
lehetőséggel, hiszen ha már a Lisszaboni Szerződés adott egy lehetőséget, akkor ezt ki kell 
használnunk, hogy mi is vagyunk a piacon, az uniós piacon mint nemzeti partner.  

A vitát megnyitom. Kinek van kérdése, véleménye? (Dr. Braun Márton jelentkezik.) 
Braun képviselő úr!  

Kérdések, vélemények 

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Miniszter úr, köszönöm 
szépen a tájékoztatást. Ne haragudjon, akkora magas labdát dobott föl a végén ezzel, hogy 
Francia Polinézia része-e az Európai Uniónak vagy nem. Meg szeretném kérdezni, hogy 
Francia Polinézia milyen vámtételekkel exportál az Európai Unióba, ha nem része az Európai 
Uniónak. 

 
DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Gazdasági jog 

szempontjából része az Európai Uniónak, csak a családjog szempontjából nem. (Derültség.)  
 
DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Hasonló a véleményem a Tobin-ügyről is. Én a 16. 

évemet húzom ebben a bizottságban, egyre inkább euroszkeptikussá kezdek válni. Az, hogy 
elkövet valaki egy bűncselekményt egy európai országban, és azt simán meg lehet úszni azzal, 
hogy átmegy egy másikba, ez számomra felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan. Ugyanez 
igaz a szerencsétlen hölgy esetére is. Az édesapja mesélte nekem ezt a sztorit, ezt a bora bora-
i történetet.  

Az ügyészséggel kapcsolatban engedjenek meg egy gondolatot. Úgy tudom, hogy az 
Európai Unió egyébként is vizsgálja a forrásoknak a felhasználását. Tehát van az Európai 
Számvevőszék, küldenek különböző szakértőket, akik ezt vizsgálják, sajnos nekem is van 
ezzel kapcsolatban tapasztalatom. Úgy tudom, hogy úgy történik a dolog, hogy amennyiben 
valamilyen sérelmet állapítanak meg, akkor egyszerűen a következő pénzből ezt lecsípik. 
Tehát az adott kedvezményezett, aki kapná a pénzt, annyival kevesebbet fog megkapni, egy 
tőle teljesen független, úgymond elmarasztalt személy vagy vállalkozás hibájából. Tehát nem 
is értem, hogy az ügyészség hogyan jön ide be, mert itt az ügyészség, ha nyomoz, akkor 
valamilyen feljelentésnek, valamilyen gyanúnak kell lenni. Tehát ha ezek az ellenőrök 
feltárnak valamilyen problémát, illetve bűncselekményre utalót, bocsánat, akkor lép be ez, 
mert szerintem a nemzeti ügyészségnél is lehet ezt jelezni. (Balczó Zoltán jelentkezik.) 

 
DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Elnök úr, 

összegyűjtjük a kérdéseket, vagy rögtön lehet válaszolni? 
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ELNÖK: Összegyűjtjük. Balczó képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszter Úr! Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy ön itt a bizottság előtt magas szintű 
munkatársaival számol be és hallgatjuk meg. Szeretnék három témához hozzászólni, mind a 
három szerepel az anyagban.  

Az első az Európai Ügyészség, a másik az alkotmánybírósági határozatok kérdése, 
amelyek az alaptörvény hatálybalépése előtt születtek, és nagyon röviden, pár szóval az 
alaptörvény ötödik módosításának kérdéséről - mindegyik az adott anyagban szerepel.  

Engedje meg, miniszter úr, hogy azt mondjam, hogy ön nemcsak egy magas szintű, 
felkészült szakminiszter, hanem úgy tűnik, hogy politológusi és politikusi vénával 
rendelkezik, mert az, amit ön elmondott az Európai Ügyészség kérdéséről, számomra egy 
minden irányban interpretálható megszólalás volt. Hadd mondjam el, miért.  

Azt mondta, hogy „fenntartásokkal, de konstruktív az álláspontunk”. A konstruktivitás 
alátámasztására a célokat mondta el, azokat a célokat, amelyekkel mindenki egyetért, például 
az európai uniós pénzek felhasználásának ellenőrzése, amiről az a háttéranyag, amelyet az ön 
minisztériuma adott nekünk, teljesen világosan meg is mondja, hogy milyen módon lehetne a 
meglévő intézmények szorosabb együttműködése kérdését megoldani. Én úgy gondolom, 
hogy a konstruktivitás, az elfogadás arra kell hogy vonatkozzon, hogy magához az ügyészségi 
szervezethez mint új intézményhez a kormányzat hogyan áll. Erről ön azt mondta, hogy ahogy 
megvalósítják, az - szó szerint ezt mondta - nem alkalmas az elfogadásra. Ebből úgy ítélem 
meg, hogy elég sok indok szerepel ezzel kapcsolatban, hogy akkor úgy kell konstruktivitás 
alatt érteni, majd végül azt mondta a miniszter úr, hogy de ugyanakkor nyitottak vagyunk 
mindenre, és bocsánat, hogy így fogalmazok: főleg ha megfizetnek.  

Kénytelen vagyok újra elmondani néhány alapvető szempontot, amelyek miatt ez a 
bizottság két tartózkodással egyértelműen támogatta és üdvözölte azt, hogy a bizottság 
benyújtja e vizsgálat kezdeményezését, nevezetesen: igaz ugyan, hogy a Lisszaboni 
Szerződésnek a megfelelő paragrafusa tartalmazza azt a megegyezést, hogy egy Európai 
Ügyészség létrehozása, de nyilván az a kérdés, hogy az Európai Ügyészség működésében, 
intézményében vajon nem sérti-e az uniós jogot. Tehát nem önmagában arról van szó, hogy 
létrehozható-e vagy nem, és mindaz, amit erről megismertünk, önmagában az, hogy hiába 
Magyarország ajánlja adott esetben a delegált ügyészt, és ezek közül választ Brüsszel, a 
legfőbb brüsszeli ügyész utasítását teljesíti, de bizonyos kérdéseknél csak nekik lesz 
kizárólagos joguk a nyomozásra. Az ön minisztériumának háttéranyaga is kiemelte azt a 
hatalmas ellentmondást, ami abból fakad, hogy ez a delegált ügyész is, úgy tűnik, a 
tagországokban nyomozási cselekményeket végezhet vagy erre utasíthat, és azt a példát 
hoztam, hogy teljesen egyetértünk, hogy az EU jelenleg még nem egy szövetségi állam, 
bármennyire is erős az integráció, és itt egy FBI szintű jogosultság nem adható meg. Ehhez 
képest még csak hab a tortán egy ilyen ’50-es éveket idéző kijelentés magából a rendeletből, 
hogy az Európai Ügyészség nyomozásának rend szerint vádemeléshez kell vezetnie. Tehát én 
azt hiszem, hogy a mi bizottságunk azért foglalt egyértelműen állást, hogy ez ebben a 
formában az önrendelkezésünket csorbítja, az alkotmányunkkal ellentétes, ami önmagában 
nem kizáró ok. Hiszen ha egy rendeletet meghoz az Európai Unió, 23 napon belül, ha 
megjelenik a hivatalos közlönyben, alkalmazni kell, de azért ha az alkotmányunkkal ellentétes 
és azzal együtt alapjogot sért, akkor örülök, hogy a bizottság egyértelműen úgy foglalt állást, 
hogy ebben a stádiumban, amikor még az egyes nemzeti parlamenteknek joguk ezt a lépést 
megtenni, megelőzően, mint amikor majd erről adott esetben a Tanácsban döntenek, így 
egyértelműen állást foglalt.  
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A második kérdés az alkotmánybírósági határozat kérdése. A negyedik módosítás volt 
az, amely világossá tette, azonnal idézem, hogy „az alaptörvény hatálybalépése előtt 
meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik”, kiegészítésként persze, hogy a 
kifejtett joghatásokra nem vonatkozik, tehát ha például már alkotmánybírósági határozat 
alapján hoztunk egy törvényt. Ezért mondok egy egyedi esetet név nélkül, hogy lássa a 
nehézséget vagy az ellentmondást a miniszter úr. Egy panaszos Áder Jánosnak írt levelet, 
hogy a balatoni kártalanítás nem történt meg, holott erre vonatkozóan egy 2011-es 
alkotmánybírósági döntés volt. Az ön aláírásával terjesztették be a tavaszi félévre a kormány a 
törvényalkotási javaslatait, és abban a törvény kapcsán egyetlenegy indok szerepelt, 
nevezetesen, hogy a célja ennek az alkotmánybírósági határozatnak jogalkotási 
kötelezettséggel való teljesítése, tehát ön úgy ítélte meg, hogy törvényt kell alkotni a 
kártalanítási igények érvényesítésére. Miután a negyedik módosítás április 1-jei 
hatálybalépését követően került sor ennek a törvényjavaslatnak a végső tárgyalására és 
elfogadására, ezt szó szerint így hallottam, hogy akkor ebből a részből kivették a kártalanítási 
igényt, tehát ami miatt beterjesztették, azt kivették, és a törvényben, miniszter úr, nem 
szerepelt. Ebben az ügyben interpelláltam is, és egy teljesen elfogadhatatlan választ kaptam. 

Magyarul, a kérdésem a következő ebben a tekintetben: vajon hogyan látja ön azt, 
hogy amikor a régi alkotmányban és az alaptörvényben szóról szóra megegyezik az a 
hivatkozás, amely alapján született egy alkotmánybírósági határozat, idéztem szóról szóra, 
akkor milyen jogbiztonságot, jogbizonytalanságot kelt az, hogy ettől kezdve mindenki 
mindent elölről kell hogy kezdjen, vagy azt mondjuk, hogy az alkotmánybírósági eljárást 
újból el kell kezdeni? (Dr. Szanyi Tibor megérkezik az ülésre.) És hogy ez mennyire 
ellentmondásos, arra mondok egy általános példát: ennek az ülésszaknak a kezdetén az elnök 
úr, a parlament elnöke, a főigazgató-helyettes felolvasott, pontosabban átadott egy listát, hogy 
melyek azok a jogalkotási lemaradások, kötelezettségek, amelyek a parlamentet terhelik, és 
azon a listán sorban ott voltak azok az alkotmánybírósági határozatok, amelyek például 2005-
ben, 2008-ban, 2009-ben születtek. Tehát az alapvető kérdés, amit szeretnék feltenni, és ide 
akartam kilyukadni, mondhatja a miniszter úr, hogy azt, hogy mit tekint a jogalkotásában 
feladatának az Országgyűlés, döntse el ő, de ilyen feladatokkal, amiket a kormány terjesztene 
be, most akkor hogyan állunk? Tehát igaz az, én ott megkérdeztem, igen, attól még ezek a 
jogalkotási kötelezettségek fennállnak. Tehát még egyszer egy szabatos mondatban hadd 
fogalmazzam meg: a miniszter úr a 2012. január 1-je előtt született alkotmánybírósági 
határozatok - amelyek törvényalkotási feladatot írtak elő - nem teljesítését hogyan ítéli meg, 
véleménye szerint ezeket kell-e teljesítenünk vagy nem?  

Végül nagyon röviden az alaptörvény ötödik módosításáról azt akarom elmondani, 
hogy ez nekem azt bizonyította, hogy nincsen meg az országnak a jogalkotási önrendelkezése, 
és nem sokat változott a helyzet. Répássy Róbert államtitkár úrnak szeretném felidézni - ha 
nem is szó szerint - egy vitában való felszólalását, amikor, ha jól emlékszem, először a 
médiatörvény bizonyos tételeit kellett módosítani. Egyeztettek az Európai Unióval, zajlott a 
vita itt, a parlamentben, és a képviselő fölvetett egy lehet, hogy részletkérdést, hogy 
Magyarországon ez nem így van. Igen, ön elismerte, de azt mondta, hogy nem tudunk rajta 
változtatni, mert szövegszerűen pontosan így kaptuk meg, és ha bármit változtatnánk, azt 
akkor vissza kellene újból küldeni egyeztetésre. Vagyis a magyar parlament egy adott 
kérdésben a legjobb tudása ellenére úgy döntött, hogy egy adott részletproblémát benne hagy, 
mert tőlünk ezt így várták el. Ugyanez vonatkozik az alaptörvény ötödik módosítására is.  

Az ellenzéknek számos olyan kifogása volt az alaptörvény negyedik módosításával, 
amit érvekkel alátámasztott, a kormányzat pedig más érvekkel cáfolt. Csak egy példát hadd 
említsek, a bírósági ügyek áthelyezése. Ott megvolt a kormányzatnak is a logikus érve, hogy a 
tehermentesítés érdekében milyen ügycsoportnál akar ezzel élni, de az ellenzéknek sok 
tekintetben a véleményét nem hallgatta meg, amint pedig Brüsszel azt mondta, hogy de hát 
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ezt talán mégis meg kéne, akkor azonnal visszavonulót fújtak, és azt mondták, hogy ugyan 
nem értünk egyet, de ha Brüsszel ezt kéri, akkor benyújtjuk az alkotmány, nem egy 
akármilyen törvény, ötödik módosítását. Tehát ezt én úgy ítélem meg, hogy függetlenül attól, 
hogy személy szerint mivel értettem egyet, vagy nem, hogy ha van egy határozott álláspontja 
a magyar kormányzatnak és a parlamenti többségnek, akkor miért nem tart ki amellett. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még kérdés. (Lipők Sándor jelentkezik.) 

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

lényegi változásokat tart szükségesnek Magyarország az adatvédelmi rendelettervezet 
támogathatósága érdekében? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ivanics képviselő úré a szó. 
 
IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Bizottság! Miniszter úr az előzetes tájékoztatójában kitért arra a kérdéskörre is, amiről én 
kérdeznék. Gyakorlatilag az adásvételi jog keretében említette az európai szabadalmi bíróság 
létrehozását, ami azért is érdekes, mert itt a bizottságban is több cikluson átívelő témakör volt 
ez, és meglehetősen hosszú ideig foglalkoztunk vele. Azt gondolom - részint egyetértve Braun 
képviselőtársam szkepticizmusával -, az európai uniós megoldásokra itt is egy érdekes 
megoldás született.  

Pár hónappal ezelőtt írták alá azt a szerződést, amely úgy néz ki, hogy az európai 
szabadalmi bíróságnak a felállása párizsi székhellyel van, Londonban a vegyészeti és 
gyógyszerészeti jogok vannak, Münchenben vannak a gépipari jogok, a bíróság másodfoka 
Luxemburgban van, a választott bírósági székhelyül Ljubljanát és Lisszabont jelölték ki, majd 
hetedik színhelyként megjelenik, hála Istennek, Budapest is, ami a bírói képzési központként 
szerepel.  

Még emlékszem arra, amikor itt, a bizottságban mi abban reménykedtünk, hogy egy 
ilyen jogi hivatal, ami a magyar találékonysággal, a magyar nép tehetségével szinkronban 
van, esetlegesen megpályázható, hogy idekerül komoly hivatalként, ami minden uniós 
országnak egyik fontos célpontja, hogy valamilyen európai uniós hivatal kerüljön a saját 
országába. Tehát ez a furcsa, bonyolult megoldás, úgy látszik, hogy most már révbe ér, azért 
nekünk is sikerült eredményeket elérnünk ezzel kapcsolatban. 

Hogy ezt a hosszú bevezetőt egy nagyon rövid kérdéssel zárjam le: a hosszú évek 
munkája után mikor nyílhat meg ez a képzési központ? Van-e remény arra, hogy a következő 
évben ebből lehet valami, azaz tényleg elindulhat ez a szabadalmi hivatal, hogy 
valamiféleképpen már működés közben is láthassuk ezt az egységes európai hivatalt? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e több kérdés? (Nincs jelzés.) Nem látok több kérdést. 
Tisztelt Miniszter Úr! Egy nagyon rövid kérdésem van. A közép-európai igazságügy-

miniszterek fóruma milyen rendszerességgel és milyen módon egyeztet, vagy egyeztet-e 
egyáltalán a folyamatban lévő uniós ügyek kapcsán? Láttuk a sajtóban is, hogy a legutóbbi 
veszprémi találkozó alkalmával nagyon fontos eszmecsere történt. Milyen aktuális kérdések 
kerültek napirendre? 

A kérdéseket lezárom. Visszaadom a szót a miniszter úrnak. 
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Dr. Navracsics Tibor válasza 

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Braun képviselőtársam kérdésére, ami az Európai Ügyészség szerepét 
vizsgálja: igen, valóban úgy néz ki, hogy csak bűncselekmények esetében léphet föl. Arról 
folyik vita - de a legtöbb ország ettől elzárkózik -, hogy egyes konkrét bűncselekményekhez, 
mondjuk, korrupciós bűncselekményekhez kötődő, úgynevezett társult bűncselekmények 
esetére is kiterjedhet-e a hatálya, amitől általában mindenki elzárkózik. Az európai uniós 
források felhasználásával kapcsolatos konkrét bűncselekményeknél képzelik el jelen 
tervezetben az európai ügyész fellépését.  

Ugyan igaz az, hogy most is van ellenőrzés, hiszen nemzeti intézményekbe tagolva is 
meg kell hogy valósuljon - nálunk is van ilyen -, másrész pedig van a Csalásellenes Hivatal, 
ami szintén ezt vizsgálja. Én attól tartok, vagy bennem van egy ilyen aggodalom, hogy ha az 
ügyészség elindul megerősített együttműködésként - erről sem lehet biztosan beszélni ma, de 
ha elindul -, akkor lehet, hogy egy idő múlva ehhez kötnek különböző joghatásokat. Különben 
miért lépne be egy ország az Európai Ügyészség szervezetébe?  

Balczó alelnök úr kérdésére: én ezt dicséretnek vettem, hogy a magyar kormány 
általam előadott álláspontja mindenhogyan interpretálható jelen pillanatban. (Balczó Zoltán 
nevet.) Képviselő úr, az a helyzet, hogy amikor a kormány hoz olyan döntést, hogy nem 
konzultál a parlamenttel, akkor önök fel vannak háborodva, hogy miért nem konzultál. 
Amikor a kormány egy nyitott pozícióval jön, akkor furcsállják, hogy mi az, hogy 
interpretálható így is meg úgy is. Ez az én tudatos döntésem volt, hogy egy teljesen nyitott 
pozícióval jöjjünk ide, mi semmit ne döntsünk el a Kossuth tér másik felén, mert annyira 
lényeges kérdésről van szó szerintem, amit egy parlamentáris demokráciában a parlamentnek 
meg kell vitatnia, és mandátumot kell nekem adnia.  

Persze, én úgy gondolom, hogy valóban - ahogyan ön is elmondta, meg ahogy a 
bevezetőben igyekeztem is elmondani -, az európai integráció legalábbis bel- és igazságügyi 
együttműködésének egyik fordulópontja és egyik legjelentősebb vitája ez most, amely a 
nemzeti szuverenitás kérdéskörét, a jövőbeni intézményépítés kérdéskörét mind érinti. És úgy 
gondolom, hogy ebben a Magyar Országgyűlésnek véleményt kell nyilvánítania - nyilván a 
bizottság már most döntött -, és egyébként majd ennek megfelelően, ahogyan más 
országokban is, hiszen elnök úr is mondta, a tagállamoknak jelenleg több mint a felében, 15 
tagállamban folyik ilyen szubszidiaritási eljárás, amikor a parlament megvizsgálja, hogy sérti-
e ez a szubszidiaritás elvét, mert szerintem mindenhol érzik azt, hogy egy olyan döntési 
ponthoz érkeztünk, amikor a végrehajtó hatalom legalábbis parlamentáris demokráciák 
esetében parlamenti felhatalmazás vagy mandátum nélkül nem dönthet.  

Én a Bel- és Igazságügyi Tanács-ülésen is ezért fejtettem ki egy tág álláspontot, 
amelynek az a lényege, hogy akármi is lesz a mandátum, a magyar pozíció vállalható lesz a 
jövőben is. De ehhez egy olyan tág mandátumot kellett meghatározni, ami valóban így is 
interpretálható, meg úgy is, mert szerintem ezt meg kell vagy ki kell vitatnunk, ennek annyi 
ága-boga van.  

Én nagyon nem szeretném, ha ez a vita az Európa-párti és Európa-ellenes dimenzióra 
szűkülne le, mert ennél egy sokkal bonyolultabb kérdésről van szó. Nyilván lesznek majd 
politikusok a Magyar Országgyűlésben, akik erre szeretnék ráhúzni, és elmondani, hogy 
mindenki, aki ellenzi az Európai Ügyészséget, az egy bugris, provinciális Európa-ellenes, és 
mindenki, aki támogatja, az pedig a felvilágosult européer, és ellentétes irányban is nyilván 
lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, hogy aki támogatja az Európai Ügyészséget, az 
valójában egy birodalmi helytartó, aki pedig ellenzi, az pedig az igazi magyar 
szabadságharcos. Szerintem ennél sokkal bonyolultabb kérdésről van szó, és az lenne a jó, ha 
a Magyar Országgyűlés ezt tényleg érdemben meg tudná vitatni. Én arra tudok ígéretet tenni, 
hogy én mint miniszter a parlament által adott mandátum keretei között fogok mozogni.  
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Azért is nyitott, mert egy nagyon hosszú tárgyalási folyamat lesz. Ami most a 
bizottsági javaslatban szerepel, annak szerintem alapelemei is meg fognak változni. Tehát van 
egy kezdő anyag, egy munkaanyag, de már most rengeteg változás van, ráadásul úgy tudjuk, 
hogy a németek és a franciák komolyan próbálnak egy ellenpozíciót is kialakítani, tehát 
rengeteg minden fog még ezen változni. Én úgy gondolom, hogy érdemes erre visszatérni. Ha 
mandátumkonkretizálásról van szó, akkor lehet, hogy az már csak a következő választások 
után lesz, úgyhogy nem tudok személyes ígéretet tenni arra, hogy én itt leszek, és arra sem, 
hogy önökkel fogom megvitatni ezt a kérdést, de akárki is lesz itt, és akárki akármilyen 
pozícióban lesz, érdemes szerintem ezt még egyszer majd megvitatni.  

Az alkotmánybírósági határozatokról: maga az alkotmánybírósági határozatokkal 
kapcsolatos rendelkezés csupán arra vonatkozik, hogy automatikusan, az Alkotmánybíróság 
külön döntése nélkül az előző alkotmány alapján született alkotmánybírósági határozatokat 
nem lehet átemelni. De ez más országban is így van: amikor Lengyelország új alkotmányt 
fogadott el, ugyanezt a rendelkezést hozta, de ez ugyanúgy nem zárja ki azt, hogy az 
Alkotmánybíróság adott esetben szóról szóra ugyanazt az alkotmánybírósági döntést 
meghozza az új alaptörvény alapján is, csak egész egyszerűen az Alkotmánybíróság 
tevékenységének alapját szolgáló jogszabály változott meg, és ennek tükröződnie kell az 
Alkotmánybíróság munkájában is. Úgy gondolom, hogy amit mulasztásos 
alkotmánysértésként megállapított az Alkotmánybíróság, azt természetesen pótolni kell, és 
pótoltuk is azoknak egy jelentős részét. Csak hogy a legsúlyosabb, legrégebb óta húzódó 
témát mondjam, a nemzetiségek parlamenti képviseletét például az új alaptörvény, illetve ezt 
követően aztán a nemzetiségi törvény pótolta, és nyilvánvalóan van olyan, hogy nem önálló 
törvényben, hanem más törvényekbe beépítve vagy éppen az alaptörvénybe beépítve, de egy 
jelentős részét már pótoltuk a mulasztásos alkotmánysértéseknek. 

Ami az ötödik alaptörvény-módosítással kapcsolatos következtetéseit illeti, miszerint 
ebből azt a következtetést vonja le, hogy az ország szuverenitása csorbul, ha jól értettem, az 
az igazság, hogy ez 2004. május 1. óta csorbul. Amikor Magyarország az Európai Unióba 
belépett, akkor elfogadta egyben a közösségi jog elsőbbségét is. Nem nálunk okozza ez a 
legnagyobb válságot, Nagy-Britanniában mind a mai napig, ahol a parlamenti szuverenitás 
elve az egyik alapelve a brit demokrácia működésének, nevezetesen a Westminster bármiről 
dönthet, és senki nem bírálhatja felül a Westminster döntéseit, 1973 óta nem tudják 
megemészteni, hogy Brüsszel ezt időnként felülbírálja. Ebből adódik az a helyzet is, hogy ők 
elég gyakran alkalmazzák is azt, hogy bizonyos kérdésekben nem vesznek részt az 
együttműködésben. Jelen esetben egyébként akár megtehettük volna azt is ügyáthelyezés 
esetében is, ebben az esetben is, hogy ellenállunk, küzdünk, de úgy gondoltuk, és az ügyek 
áthelyezésének statisztikai adatai is azt mutatták, hogy nem éri meg küzdeni, túl sok energiát 
köt le, meg tudjuk máshogy is oldani ezeket a kérdéseket, és akkor ezek az energiák 
felszabadulnak.  

Lipők képviselőtársam kérdésére válaszolva: ahhoz, hogy az adatvédelem elfogadható 
legyen számunkra, nagyon sok mindennek kell változnia, de többek között nem rendeletnek, 
hanem irányelvnek kellene lennie. Az irányelv az, ami bizonyos keretek között a nemzeti 
megoldást tenné lehetővé, ugyanakkor itt folyamatosan szavazatokat kell számolgatnunk, míg 
minősített többséggel fogadja el a Bel- és Igazságügyi Tanács majdan a rendeletet, ha 
elfogadja. Abban az esetben, ha nem tudunk blokkoló kisebbséget összehozni, akkor alul 
fogunk maradni ebben a vitában, ami nem jó dolog, de ezt tudomásul kell venni. Jelen 
pillanatban még körülöttünk, illetve a magyar álláspont körül kirajzolódik egy blokkoló 
kisebbség, ebből adódóan elég jó tárgyalási pozícióban is vagyunk, és nagyon sok 
engedményt elértünk már a Bizottságnál, de szeretnénk még további engedményeket is elérni.  

Ivanics képviselőtársam kérdésére: a mostani kalkulációink szerint körülbelül 2015-
ben nyílik meg a szabadalmi bíróság képzőközpontja, de amellett nem tettünk még le arról az 
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ambíciónkról, hogy egy regionális központot hozzunk létre, a szabadalmi bíróságnak egy 
regionális központját. Tárgyalásokat folytatunk a csehekkel, a szlovákokkal, a szlovénekkel és 
a horvátokkal ez ügyben, és én abban bízom, hogy ezek közül egy-két ország társul velünk. 
Például egy olyan nagyságú országnak, mint Szlovákia, egész egyszerűen nem éri meg, 
ügyszám szempontjából sem éri meg az, hogy egy önálló szabadalmi bíróságot vagy 
alközpontot hozzon létre, mi pedig közel is vagyunk, két óra Pozsony Budapesttől, illetve 
tudunk olyan technikai, infrastrukturális feltételeket biztosítani, amelyekkel még egyszerűbbé 
válik, például a videótárgyalás lehetővé tétele, a szlovák nyelv alkalmazásának a lehetővé 
tétele, hasonlóképpen a horvátokkal is tárgyalunk ez ügyben. Én most talán az eddigi 
tárgyalások alapján reálisnak egy esetleges horvát-szlovák-magyar együttműködést tartanék 
ebben az ügyben, ez egy nagyon jó eredmény lenne szerintem, ha ez sikerülne.  

Már a közép-európai igazságügy-miniszteri együttműködésre is átvezet az elnök úr 
zárókérdése, mi ezt 2011-ben kezdtük. Addig hagyományosan volt egy csendesen csordogáló 
V4 igazságügy-miniszteri találkozó, jelentsen ez bármit is. Mi rögtön az első ülésen 
kezdeményeztük, hogy bővítsük ki Horvátországgal és Szlovéniával, vagyis váljon közép-
európai igazságügy-miniszteri találkozóvá, és félévente rendezzük meg, aminek 
eredményeként ma már eljutottunk oda, hogy a legutóbbi találkozónkon a Bel- és Igazságügyi 
Tanács ülése napirendi pontjait tárgyaltuk meg előzetesen, és már összehangolt közép-európai 
állásponttal jelentünk meg a Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén. Sőt, éppen most folyik az 
időpont-egyeztetés, hogy a legközelebbi, december 6-ai Bel- és Igazságügyi Tanács-ülés előtt 
november végén ismét itt Budapesten találkozzon a hat ország igazságügy-minisztere, 
tekintsük végig a Bel- és Igazságügyi Tanács napirendi pontjait, és folytassuk ezt, hogy 
egységes vagy legalábbis összehangolt közép-európai állásponttal jelenjünk meg a 
lényegesebb témáknál. Egyelőre ez, úgy tűnik, egy sikertörténet, és én bízom benne, hogy az 
is marad a jövőben. Köszönöm szépen a kérdéseiket.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönjük szépen a miniszter úrnak és a munkatársainak a beszámolóját. 
További sok sikert, jó munkát kívánunk! Engedjék meg, hogy némi elfogultsággal külön 
köszöntsem még Kiszely Katalin helyettes államtitkár asszonyt, aki a bizottságunknak annak 
idején oszlopos tagja volt.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron 
következő ülésének időpontja a bizottság által ma délelőtt benyújtott indítványok plenáris 
ülésen történő tárgyalásának a menetétől is függ. Módosító javaslatok benyújtása esetén 
várhatóan holnap 8 óra 45 perckor kell bizottsági ülést tartanunk - kérem, hogy figyeljék a 
képviselőtársaim a postát, az e-mailt, és ha hívjuk önöket, akkor jöjjenek. Előre jelzem 
ugyanakkor, hogy várhatóan 2013. október 21-én kerül napirendre a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmassága, valamint az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács kapcsolódó 
véleménye.  

Köszönöm szépen a megjelenést. A bizottsági ülésünket lezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 28 perc)  

Ékes József 
a bizottság tagja 

 

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit  


