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(A bizottság 10 óra 15 perckor megkezdett zárt ülésének - melyről 

külön jegyzőkönyv készült - folytatása. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 10 óra 43 perc) 

Az európai zászló és az európai lobogó használatáról szóló T/2118. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk - immáron nyílt ülés keretében - a bizottsági 
ülésünket. 

A második napirendi pontunk az európai zászló és az európai lobogó 
használatáról szóló törvényjavaslat, amit a képviselőtársaim T/2118. szám alatt 
kaptak kézhez.  

Ez a törvényjavaslat Tóbiás József és Tóth Bertalan MSZP-s képviselők önálló 
indítványa.  

Tisztelt Bizottság! Döntenünk kell a képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről.  

A törvényjavaslat tárgyalására a házelnök november 20-án jelölte ki a 
bizottságunkat, és az előterjesztő kérésére a mai napon döntünk a tárgysorozatba-
vételről. 

Emlékeztetem a képviselőtársaimat, hogy legutóbb hasonló indítványról 
júniusban kellett határoznunk. Szeretném röviden összefoglalni - csak egy-egy 
mondatban - az indítványt, mielőtt megadom a szót a képviselőtársaimnak mint 
előterjesztőknek. A törvényjavaslat célja, hogy az európai uniós zászló az 
Országgyűlés épületében és az Országgyűlés üléstermében is kötelező jelleggel ki 
legyen tűzve a magyar zászló mellett, azonos méretben. Megjegyzem ezzel 
kapcsolatban, hogy ez a javaslat hatályon kívül helyezné az európai uniós zászló és 
lobogó használatát jelenleg szabályozó 2004. évi XXIX. törvény 139. §-át. 
Megjegyzem, hogy a hatályos törvény nem teszi kötelezővé az Országgyűlés épületén 
az európai uniós zászló kitűzését, az ülésterem kapcsán pedig nem tartalmaz 
rendelkezést. A képviselőtársaim megkapták ezt az anyagot, ami az európai 
összehasonlításról ad egy rövid helyzetelemzést, hogy a tagállami parlamentek nem 
követnek egységes gyakorlatot. Számos parlament épületén, illetve az ülésteremben 
látható az uniós zászló, illetve lobogó, míg a többi parlamentet csak a nemzeti lobogó, 
illetve zászló díszíti.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm a képviselőtársaimat mint a napirendi 
pont előterjesztőit. Megadom a szót Tóth Bertalan képviselő úrnak. Tessék 
parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt bizottság! 
Először is szeretném megköszönni az elnök úrnak, hogy kérésemre a mai napon 
napirendre vette ezt a törvényjavaslatot. Sok dolgot elmondott az elnök úr a 
javaslattal kapcsolatban, és nyilván a törvényjavaslat indokolása is részletesen kitér 
azokra az alapgondolatokra, amelyek miatt beterjesztettük ezt a törvényjavaslatot, de 
egy-két dolgot szeretnék kiemelni. 

Valóban nem egységes az európai zászló használatának szabályozása az 
európai parlamentekben, de én nem hallottam olyan európai uniós tagállam 
parlamentjéről, ahol kidobták volna az ablakon az európai uniós zászlót, és nem 
hallottam olyan tagállam európai parlamentjéről, ahol a Ház elnöke kitiltotta az 
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ülésteremből az Európai Unió zászlaját, tehát ez adja az aktualitását ennek a 
törvényjavaslatnak.  

Valóban, nyilván fognak rá hivatkozni, 2004-ben született egy törvény, amely 
nem tette kötelezővé, de a tízéves európai uniós tagságunk során, azt gondolom, senki 
nem gondolta volna, hogy tíz év után eljutunk ide, hogy ilyen események és ilyen 
cselekmények történnek az európai uniós zászlóval kapcsolatban. Ezért javasoljuk azt, 
hogy törvény szabályozza az európai uniós zászló használatát és a Parlamentben 
történő megjelenítésének kötelezővé tételét.  

Szeretnék kiemelni egy-két dolgot. Az egyik az, hogy aktuálpolitikai és 
külpolitikai jelentősége is van annak, hogy az európai uniós zászló mint szimbólum, 
mint Magyarország európai uniós elkötelezettségének a jelképe megjelenjen a 
Parlamentben. Másrészt pedig szeretném felhívni a figyelmüket Martonyi János 
professzor emeritusi beszédének két gondolatára, amit most nem szó szerint fogok 
idézni, de az egyik gondolata arra vonatkozott, hogy hova tartozunk mi, 
Magyarország. Ő volt külügyminiszterként és a Fidesz meghatározó korábbi 
politikusaként egyértelműen Nyugat-Európa és a nyugati világ felé való 
elköteleződésünket hangsúlyozta, és hogy Magyarország helye ott van. És egy másik 
gondolata pedig, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, arról szólt, hogy 
Magyarország a történelme során sokszor különböző geopolitikai helyzetekben, 
külpolitikai helyzetekben nem találta el megfelelően a mondanivalóját, cselekedeteit. 
Tehát ezzel a két gondolattal szeretném megerősíteni, az általam is tisztelt Martonyi 
János gondolataival, hogy szükség van egy ilyen törvény elfogadására, és ezért kérem 
a képviselőtársaimat, hogy támogassák a tárgysorozatba-vételt, és nyilván a 
parlamentben részletesen meg tudjuk vitatni ennek a törvénynek az értelmét és a 
jelentőségét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Gyopáros Alpár jelentkezik.) 

Gyopáros Alpáré a szó.  
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Nehéz volt kisilabizálni a javaslatból, illetve a javaslat indoklásából, hogy pontosan mi 
is a célja a szocialista képviselőtársaimnak. Számomra az jött le - lehet, hogy tévedek, 
akkor javítsanak ki -, hogy azt vélelmezik, hogy az Országgyűlésben kétharmados 
arányban mandátummal rendelkező kormánypártok Európai Unió vagy európaiság 
iránti elköteleződése, elkötelezettsége nem elegendő az ő véleményük szerint.  

Ezzel kapcsolatban, ha megengedik, felolvasnék egy nagyon rövid idézetet, ami 
így hangzik: „Nem nevezném Orbán politikáját Európa-ellenesnek, és nem is látok 
olyan tendenciát a magyar politikában, amely az EU-ból való kilépésre irányulna, 
vagy hogy bármilyen hajlandóság mutatkozna eltérni a csatlakozási szerződésben 
vállalt kötelezettségektől. Azt nem tekintem Európa-ellenesnek, ha egy ország nem 
osztja az európai föderalisták nézeteit, én sem értek egyet egy európai szövetségi 
állam létrehozásával, mert ez egyszerűen történelmietlen, és egyébként is minden 
állam szabadon dönt ezekben a kérdésekben, ha tetszik, ha nem.” Az idézet forrása 
nem más, mint az önök európai párttársa, Günter Verheugen szociáldemokrata 
képviselő, politikus, aki bővítési biztosa volt az Európai Bizottságnak, sőt, alelnöke is. 
Ha az ő véleményét elfogadják, akkor máris okafogyottá válik az a javaslat, amit önök 
benyújtottak.  

Egyetlenegy kiegészítést még, ha megengednek - a zászló ablakon való 
kidobását hadd ne minősítsem, mert, ha jól értelmezem, akkor ez nem nekünk szól 
kritikaként -: az európai uniós lobogó ülésteremből való kitiltásáról annyit, hogy itt 
szó sem volt kitiltásról. Nem kitiltás történt, hanem a rend betartásáról van szó. Van 
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egy rendje annak, hogy mi történik az ülésteremben. (Dr. Józsa István közbeszól.) 
Józsa képviselő úr, engedje meg nekem azt a véleményt, hogy egyetértsek azzal, hogy 
rendnek kell lenni az ülésteremben. Mi történne, ha mindenki mindenfélét, zászlót, 
akármi mást, lobogót behozhatna az ülésterembe? Ennyi erővel én is javasolhatnám, 
hogy holnaptól a szocialista frakció ülései fölött a bissau-guineai zászló szerepeljen az 
ülésteremben. Gondolom, önök sem értenének ezzel egyet. (Dr. Józsa István: Ha-
ha!) Az a véleményem, hogy ennek a javaslatnak az elfogadása… (Dr. Józsa István: 
Nagy vicc volt!) Képviselő úr, komoly önuralomra van szükség sokszor, hogy én 
végighallgassam tisztességgel önt, az ön felszólalásait, de megteszem, ezt kérem öntől 
is. 

 
ELNÖK: Türelmet kérek. 
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Tehát meggyőződésem, hogy ennek a javaslatnak 

az elfogadása semmivel sem járulna hozzá ahhoz, hogy Magyarországnak vagy 
bármelyik politikai családnak az európai uniós elkötelezettségét erősítse, sokkal 
inkább bizonyítaná az önök szűklátókörűségét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Józsa képviselő úr! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Először is szeretném megkövetni képviselő urat, 

hogy kiröhögtem a hozzászólását. Tényleg megkövetem érte. 
A dolognak a komoly része, hogy pont az a célunk ezzel az előterjesztéssel, 

hogy úgy lehessen rend a plenáris ülésteremben és az parlamentben, hogy annak 
része az európai lobogó. Önök, akik jelentőséget tulajdonítanak a szimbolikus 
politizálásnak, azt hiszem, meg kell hogy értsék, hogy ennek azért van jelentősége. 
Nagyon örülünk ezeknek a nyilatkozatoknak, amik a miniszterelnök uniós 
elkötelezettségét jelentik, de azért nem tudunk eltekinteni olyan házelnöki 
megnyilatkozástól sem - nem mondom többes számban, mert csak egyetlenegyszer 
említette -, amikor a kifarolást említette az Unióból, ha így haladnak a dolgok, ahogy 
haladnak.  

Tehát mi úgy gondoljuk, hogy tényleg az uniós tagságunk tízedik évfordulója 
alkalmából épp ideje van rendezni ezt a kérdést, hogy legyen helye a magyar 
parlamentben az európai zászlónak is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék, Tóth Bertalan! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is azt 

gondolom, hogy komolyabb jelentőséget tulajdonítunk mi ennek a 
törvényjavaslatnak, mint amit képviselőtársam felvetett a különböző zászlókkal 
kapcsolatban. Nyilván mi sem tudjuk, hogy mennyire örülne a Fidesz-frakció belize-i, 
szingapúri vagy ciprusi zászlóknak, amilyen offshore érdekeltségei vannak különböző 
fideszes üzletembereknek, de nem is szeretném erre elvinni a vitát.  

Nagyon régi az az idézet, amelyet hallhattunk, és Orbán Viktortól is tudnék 
idézni korábbi, 2000-es évek eleji, olyan mondatokat, amelyekben még nem 
szerepeltek olyan kijelentések, amelyeket az utóbbi időben hallhattunk az Európai 
Unióval kapcsolatban; nem tőle, de más képviselőtársaitól, Németh Szilárdtól, hogy 
Brüsszel egyenlő Moszkvával, és több képviselőjüktől is lehet ilyet hallani.  

Tehát még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy tíz évvel az uniós 
csatlakozásunk után szeretnénk, ha az európai uniós lobogó a parlamentben 
megjelenjen nyilván minden más, számunkra is rendkívül kiemelkedő jelentőségű és 
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érzelmileg fontos zászló mellett. Én kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gyopáros Alpár! 
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Egy mondatot, csak a jegyzőkönyv kedvéért, 

elnök úr, mivel Józsa képviselő úr utalást tett egy házelnöki nyilatkozatra. Ennek a 
vége úgy hangzik: meg vagyok róla győződve, hogy ez nem az Európai Unió jövője, ez 
egy rémálom. Csak a tisztességesség kedvéért. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessely alelnök úré a szó. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Én három szakmai és egy érzelmi jellegű szempontot szeretnék a 
tárgysorozatba vétellel kapcsolatosan felhozni.  

Az első az, hogy a törvényjavaslat lényegében a 2004. évi XXIX. törvény a 
139. §-át, valamint a 308/2004. kormányrendeletet ollózza össze, és talán ez is a 
probléma vele, hiszen a törvényi erőre emelt szabályozás valóban nagyobb rangot ad 
egy szabályozott kérdésnek, de attól ez még lehet célszerűtlen. A törvényjavaslat célja 
egy már szabályozott kérdés külön törvénybe emelése, azonban sem az általános, sem 
a részletes indokolás nem teszi világossá, hogy szakmai szempontból mi indokolja a 
törvényi erőre emelését az említett kormányrendeleti szabályoknak. 

A második szempont, hogy a határozati házszabály szolgál azon rendelkezések 
befogadására, amelyek az Országgyűlés működésének részletkérdéseire vonatkoznak. 
Az ülésezés helyének meghatározása garanciális jellegű kérdés, de az Országgyűlés 
ülésének helyéül szolgáló terem berendezése egyáltalán nem az.  

Végül a harmadik szakmai jellegű szempont talán a legfontosabb, ez az 
alkotmányosság és a szuverenitás kérdésköre, hiszen Magyarország szuverén, 
demokratikus jogállam, minden hatalom a néptől ered. Az államiság elsősorban az 
Országgyűlés révén testesül meg, hiszen a jogi cselekvés lehetőségét, a szuverenitást 
az Országgyűlésen keresztül szerzi az összes többi alkotmányos intézmény, így a 
kormány, az államfő, az Alkotmánybíróság és így tovább.  

Amikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott, akkor a szuverenitása 
bizonyos elemeinek kizárólagos gyakorlásáról mondott le a közös célok érdekében, 
amelyet népszavazás is megerősített. Magyarország uniós csatlakozási szerződése azt 
a hatáskörgyűjteményt foglalja össze nagyon leegyszerűsítve, melyekben nem 
kizárólagos a magyar Országgyűlés jogosultsága a döntésben. Ettől még az 
Országgyűlés elméletileg jogosult arra, hogy ezeket a kivételesen elhagyott 
szuverenitási területeket egy adott esetben újra birtokba vegye. 

Természetesen a kormányzati intézményekben vagy minisztériumokban 
szintén az uniós döntéshozási folyamatnak van közvetlen része, illetve a magyar 
parlament az uniós szervek irányába is kötelezettségekkel bír. A kormányzati 
épületeken éppen ezért helyes az uniós zászló használata. Azonban, amikor az 
Országgyűlés ülésezik, a magyar államiság közvetett megnyilvánulásának a 
legfontosabb formájáról beszélhetünk, bármilyen más szimbólum, főként nem az 
államiságunkat kifejező zászló állandó alkalmazása ezzel ellentétes koncepciót lenne 
hivatott megvalósítani.  

Azt mondtam, hogy egy érzelmi szempontot is szeretnék idehozni. Bizonyosan 
sokan emlékszünk arra, hogy a rendszerváltást követően nemzeti ünnepeinken, 
mondjuk október 23-án vagy március 15-én mindig azok hordták a legnagyobb 
kokárdát a mellükön, akik annak előtte tagadták akár még március 15-ének is az 
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ünnepét. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit hasonló, hogy legyünk egy kicsit 
európaiabbak annál, mutassuk meg külsőségekben. Én azt javasolom, hogy inkább 
belsőségeinkben legyünk európaiak. Én nem javasolom a tárgysorozatba vételt. 
Köszönöm a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Csöbör Katalin jelentkezik.) Csöbör Kataliné a 

szó.  
 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz). Köszönöm a szót. Az az igazság, hogy én tényleg 

európainak tartom magam (Dr. Józsa István: Mi is!), és nagyon örülök, hogy 
Európához tartozom. Úgy gondolom, hogy az európai zászlónak számos megjelenési 
helye van az országban, viszont ez mégiscsak a magyar Parlament, a magyar nemzet 
Országháza. A javaslat tényleg érdekes és megfontolandó, de azt hiszem, hogy ehhez 
még meg kell érni, tíz év nem nagy idő. Gondoljunk csak a székely zászlóra: hány 
évnek kellett ahhoz eltelni, hogy (Dr. Józsa István: ’22 óta létezik, ahhoz képest…) 
eszébe jusson az embereknek, hogy hozzánk tartoznak. Van az európai uniós 
zászlónak helye, ahova kitűzik. Azt sem értem, hogy március 15-én vagy október 23-
án a településeken az európai uniós zászlók is megjelennek, holott az abszolút a mi 
ünnepnapunk. Tehát szerintem meg kell érni ennek a javaslatnak az elfogadásához, 
úgyhogy én személy szerint nem tudom most ezt támogatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az előterjesztőnek… (Jelzésre:) Nem 

kíván szólni.  
Tisztelt Bizottság! Engedjenek meg csak egy nagyon rövid megjegyzést. Én úgy 

látom, hogy ez a törvényjavaslat nem szakmai, nem szakmapolitikai, hanem 
egyértelműen politikai indíttatású javaslat. Tisztában vagyunk ezzel, hiszen a magyar 
Országgyűlésben van a helye ennek a vitának, hiszen politikai indíttatású, különösen 
azt látjuk itt, hogy az indoklásban megemlíti az előterjesztő, hogy számos európai 
uniós tagállam parlamenti ülésteremben megtalálható az európai uniós zászló, 
számosban pedig nem. Összeszámoltam, és ezért említettem a képviselőtársaimnak, 
hogy ha jól számolom, akkor 25 házban, illetve kamarában ott van a zászló, 15 házban 
pedig nincs - közöttük például Svédország, Szlovákia, Luxemburg, tehát nem hiszem, 
hogy ők ezzel kevésbé lennének európai képviselők, mint a magyar Országgyűlésben 
vagy ahol kiteszik ezt a zászlót.  

Abból is látszik, ahogy az indoklás tovább folytatódik, hogy ez egyértelműen 
politikai természetű: „Mégsem emiatt indokolt az új törvény megalkotása, hanem 
azért, mert a magyar kormány kettős beszéde mellett a házelnök is olyan elképesztő 
megoldásokra ragadtatja magát, amellyel az Országgyűlés ismételten negatív színben 
jelenik meg mind a hazai, mind a nemzetközi közvélemény előtt”. Ez egy pártnak a 
véleménye, és ezt nem tudom elfogadni, úgyhogy én ezért sem támogatom.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Most tehát döntenünk kell a törvényjavaslatról. Ahogy 
említettem, döntenünk kell a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről. 
Tehát lezárnám a vitát, és szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja Tóbiás József és 
Tóth Bertalan MSZP-s képviselők önálló indítványát, hogy tárgysorozatba vegye a 
tisztelt Ház? (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem. 
Köszönjük szépen. Tehát a bizottság nem támogatta a törvényjavaslatot.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a következő ülésre 
előreláthatólag december 8-án hétfőn 11 órakor kerül sor ugyanebben a teremben. A 
tervezett napirendi pontunk: tájékoztató az 5. európai szemesztert elindító 2015. évi 
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éves növekedési jelentésről. Szokás szerint két előterjesztőt hívtunk meg: a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, és meghívtuk Szűcs Tamás nagykövet urat 
az Európai Bizottság magyarországi képviseletéről.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt bizottság! Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 04 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit 


