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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés munkatársait, a 
kedves vendégeinket, és köszöntöm a napirendi pont előadóját, dr. Hegyaljai Mátyás 
helyettes államtitkár urat és munkatársát a Belügyminisztérium részéről.  

A mai napi első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti 
ív alapján az eseti képviseleti megbízással bizottságunk határozatképes. 

Képviselőtársaim az elmúlt héten megkapták a napirendi javaslatomat. A mai 
napra két napirendi pontot terveztünk. Az első: tájékoztató az európai határ- és parti 
őrségről és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 
2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendelettervezetről. A napirendi pont előterjesztője Hegyaljai Mátyás, a 
Belügyminisztérium helyettes államtitkára. A második napirendi pont: tájékoztató az 
európai uniós választójog reformjáról szóló, 2015. november 11-i európai parlamenti 
állásfoglalásról és jogalkotási javaslatról. A napirendi pont előterjesztője Szájer József, 
az Európai Parlament képviselője, bizottságunk volt elnöke, valamint Takács Szabolcs 
Ferenc, a Miniszterelnökség államtitkára.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki 
az, aki támogatja a napirendi pontok előbb felsorolt sorrendben történő 
megtárgyalását? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. (Dr. 
Legény Zsolt megérkezik az ülésre.) 

Tájékoztató az európai határ- és parti őrségről és a 2007/2004/EK 
rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelettervezetről [COM (2015) 671, 2015/0310 (COD)] 

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pontunk egy tájékoztató lesz az európai határ- 
és parti őrségről és a különböző EK-rendeletek és tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről. Köszöntöm a 
napirendi pont előadóját, Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár urat. E minőségében 
először találkozunk a bizottságban, remélhetőleg még többször fogunk, hiszen az ön 
elődje, úgy is mondhatnám, hogy bizottságunk tiszteletbeli tagja volt, aki nagyon 
sokszor részt vett bizottsági ülésünkön.  

Tisztelt Bizottság! Az Európai Bizottság a külső határok szigorú és közös 
igazgatásának biztosítása érdekében 2015. december 15-én javaslatot terjesztett elő az 
európai határ- és parti őrség létrehozására. Az Európai Tanács 2016. február 18-19-ei 
döntésének értelmében célkitűzés, hogy az európai határ- és parti őrségről szóló 
javaslatról még a holland elnökség idején szülessen politikai megállapodás. A tanácsi 
munkacsoportok ülésén számos alkalommal napirenden szerepelt ez a javaslat. A mai 
bizottsági ülésen egy tájékoztatót hallgatunk meg a javaslat lényegesebb elemeiről, az 
uniós döntéshozatal aktuális állásáról, valamint a kormány álláspontjáról. Államtitkár 
úr, öné a szó. 
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Dr. Hegyaljai Mátyás tájékoztatója 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök 
úr, nagyon szépen köszönöm a szót, és köszönöm a kedves szavakat is, amiket az elején 
hozzáfűzött. Én nagyon örülök, hogy az Európai ügyek bizottságába meghívást 
kaptunk, különösen ennek a pontnak az érintettségében, hiszen ahogyan említette is, 
ezt már egy nagyon komoly háttérmunka előzte meg, azon túl, hogy nyilván van egy 
politikai szándék az EU vezetői részéről, azonban több munkacsoportban került már 
sor tárgyalásra ennek a rendeletnek a tervezetéről, illetőleg a hozzá kapcsolódó egyéb 
rendeleteket, úgymint a tengerészeti és halászati rendeleteket illetőn, mert átfedések 
vannak ezek között. Nyilván ennek csak az lesz majd a lényege, hogy a 
párhuzamosságot elkerüljék.  

De amiért eljöttünk, az most a Frontex-rendelet módosítása, amiről néhány szót 
azért szeretnék mondani, bár írásban megküldtük az anyagot. Mindenképpen fontos, 
hogy a Frontex a jelenlegi helyzetben hogyan tudja segíteni a tagállamokat. Van egy 
jelenlegi szituáció, erre, úgy tűnik, hogy a mostani lehetőségek nem megfelelően 
biztosítják azt a reagálóképességet, amelyre egy ilyen ügynökségnek szüksége van. 
Ehhez mindenképpen a hatáskör bővítésére van szükség. Ehhez nyújtott be az Európai 
Bizottság egy javaslatot, elmondta azt, hogy nagyjából mit szeretne módosítani a most 
hatályos rendelethez képest.  

Az új tervezetben szeretnének egy kockázatelemzési központot, szeretnék az 
összekötő tisztviselők hatáskörét egy picit kibővíteni, lehetőséget adni arra, hogy az 
egyes tagországban ezek az összekötő tisztviselők megjelenjenek, különböző 
elemzéseket készítenek a jövőben egyes országok vonatkozásában és a jelenségeket 
érintően. Létre szeretne hozni - ami valóban egy új elképzelés - egy gyorsreagálású 
tartalékállományt a Frontexen belül. Nyilvánvalóan a migrációval összefüggő 
kérdéseket is valamilyen szinten kellene kezelnie majd a Frontexnek, jogában áll majd 
beavatkozni az egyes országokban, az volt eredetileg az elképzelés, hogy a Bizottság 
javaslata alapján, azonban ez a tagállamok támogatását nem élvezte, és Magyarország 
is ezen az állásponton volt. Ismerjük a jelenlegi helyzetet, nevezhetjük nevén is most az 
országokat, nem szeretném feltétlenül, de nyilván Görögországban van egy olyan 
szintű problematikus helyzet az Európai Unióban, hogy ezeket a határokat 
hatékonyabban kellene védenie Görögországnak. Hogy milyen lehetősége van erre? 
Nyilván itt különböző országok próbálnak bilaterálisan segíteni, de nyilván van ez a 
Frontex, az európai ügynökség, adja magát, hogy Görögországban hathatósabb 
segítséget nyújtson. Ismerjük már azóta, hogy van egy EU-török megállapodás is, ami 
nyilván összefüggésben van ezzel a kérdéssel. (Csöbör Katalin megérkezik az ülésre.) 

De hogy visszatérjek oda, amit elkezdtem mondani, hogy hogyan áll jogában 
beavatkozni majd a Frontexnek az új rendelet alapján: nem a Bizottság fogja eldönteni, 
hogy melyik országban és hogyan avatkozhasson be az ügynökség, hanem - ahogy mi 
is szerettük volna, szerencsére, és ennek örülünk, hogy elértük - a Tanács minősített 
többséggel fogadhatja el majd ezt a döntést, ami úgy gondoljuk, mindenképpen 
garancia, hogy a tagállamok többsége alapján kerül erre majd sor. Az együttműködés a 
tagállamok között ettől függetlenül megmarad, tehát itt nem változik más, legyen akár 
egy közös művelet, legyen akár egy gyors reagálású határőr egység kihelyezése. Ezt 
most is látjuk, ez Görögországban is működik, tehát ezzel nincs probléma. 

Mi volt még a Bizottság szándéka? Nyilván első helyen mi is azt mondtuk 
folyamatosan, hogy a schengeni határok megőrzése nagyon fontos. Ez az Európai 
Uniónak egy olyan vívmánya, amelyről, azt gondoljuk, ha már hosszú-hosszú idő alatt 
sikerült ezt létrehozni, ha már Magyarország nagyon sokat tett azért annak idején, hogy 
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ennek a schengeni térségnek a tagja legyen, egyértelmű érdekünk, hogy ezt a schengeni 
térséget fenntartsuk. Tehát a magyar álláspont mindig is ez volt.  

Az Európai Unióban is úgy körvonalazódik ez, hogy ezt a schengeni térséget meg 
kell őrizni, és nyilván ezért különböző megoldásokban gondolkoznak. Említettem, hogy 
ehhez tartozik két további rendelet, a halászati és a tengerbiztonsági ügynökségi 
rendelet módosítása. Itt igazából csak arról van szó, hogy technikailag igazítsuk ezeket 
az új Frontex-rendelethez, azért, hogy az esetleges párhuzamosságokat kiküszöböljük. 
Nagyon sok ügynökség van Európán belül, talán olyan háromszáz körülire tehető a 
számuk mindösszesen, ezek különböző módon cserélnek információkat és különböző 
módon adják át az adatokat egymásnak. Itt előfordulhatnak duplikációk, ezt próbálják 
egy picit közös ernyő alá hozni, hogy így mondjam. 

Kettős cél van, ami megtalálható itt. Az egyik a biztonság fokozása, de hogyha 
már Schengenről beszélünk, a schengeni egyezmény másik nagy vívmánya a szabad 
utazás, tehát a szabad utazást Schengenen belül biztosítani kell. Nyilván itt osztott 
felelősség hárul a tagállamokra. Ebben a kérdésben, amiről most mi beszélünk, ez a 
schengeni külső határokkal rendelkező tagállamok nagy felelősségét hozza magával.  

Amit továbbra is hangsúlyozunk, és szerencsére a szöveg is tartalmazza ezt, a 
kompromisszumos szöveg, amely most előttünk van a tárgyalások során, hogy hiába 
van osztott felelősség, a határvédelem kérdése elsősorban nemzeti hatáskör. Tehát 
ebben nincs eltérés. 

Az összekötő tisztviselők hatáskörét a Bizottság szerette volna egy picit tágabban 
értelmezni, hogy ez mit takar. Az összekötő tisztviselő a Frontex keretén belül kimegy 
az adott országba, amelyről, mondjuk, úgy ítélik meg, hogy támogatásra van szükség; 
ez az összekötő tisztviselő ott elvégzi a munkát, keresgél az adatbázisokban. Mi azt 
tartottuk, hogy ennek a személynek, bár jó, hogy ott van, mégse legyen olyan tág a 
hatásköre, hogy egy másik ország állampolgáraként a mi adatbázisunkban tudjon 
közvetlenül keresni. Úgy néz ki, hogy ezt is sikerült elérni, tehát ezt is elkerültük. Ez a 
joga nem lesz meg az összekötőknek. Tehát mindenki a saját adatbázisában tud 
továbbra is keresni, hiába egy másik ország területén teljesít szolgálatot.  

A Frontexnek van lehetősége arra, hogy bizonyos elemzéseken keresztül 
megállapítsa azt, hogy egyes ország alkalmas vagy nem alkalmas, el akarja vagy nem 
akarja ellátni azt a határvédelmi feladatot, ami már az említett osztott felelősség 
alapján neki a schengeni határokat illetően kötelessége, és javaslatot tehet arra, hogy 
szükség van egy ilyen egység kihelyezésére az adott tagállamban. Hogy ez az egység 
hogy nézzen ki, ebben szintén született egy kompromisszumos megállapodás. 
Korábban ilyen százalékos elosztásban gondolkoztak, nyilván az országok rendvédelmi 
erőinek, gazdasági erőinek összefüggésében, 2-3 százalékos minimál kvótákat 
próbáltak meghatározni, azért, hogy nagyjából arányos legyen az a fő, aki a Frontex 
keretén belül megy. (Dr. Szájer József megérkezik a bizottság ülésére.) 

Ez annyiban változott a korábbi javaslathoz képest, hogy most már nem 
százalékos meghatározás van, hanem konkrét számokat adtak meg, hogy melyik ország 
hány főt delegál ebbe az egységbe. Abban maradtunk, hogy minimálisan 1500 főből 
álljon ez az egység. Magyarország itt 65 fő felajánlását vállalta be, amely közelít a 
korábbihoz: az 66 volt, most 65. Igazából ezt a magyar rendőrség, belső egyeztetések 
alapján, megfelelő színvonalon tudja is teljesíteni, hiszen az egy dolog, hogy vállalunk 
egy számot egy nemzetközi egységben, viszont ehhez a megfelelő szakembereket hozzá 
kell adni. Nyilván ez a háttérmunkában megtalálható.  

Mindezeket összevéve, úgy gondoljuk, hogy most ez a kompromisszumos 
szöveg, amely az asztalon van a tárgyalások során, nekünk megfelel. Amiket szerettünk 
volna, azokat a pontokat elértük, erre megpróbáltam kitérni. Úgy néz ki, hogy a 
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tagországok többségének a támogatását is élvezi a jelenlegi szöveg. Köszönöm szépen 
a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úrnak a rövid összefoglalóját, és külön 
köszönjük az írásos anyagot, amit képviselőtársaimhoz eljuttattunk.  

Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van, most 
elmondhatja. (Jelzésre:) Elsőként Bana alelnök úré a szó, tessék parancsolni! 

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm a részletes 
szakmai beszámolót a rendelettel kapcsolatban.  

Egyrészt saját véleményként azt szeretném megfogalmazni és a Jobbik 
véleményeként is, hogy az Európai Uniónak a működését ebben a tekintetben azért 
kritikával kell, hogy illessük, hiszen azt látjuk, hogy sokkal lassabban tettek lépéseket 
a megoldás irányába, mint az szükséges lett volna. Viszont, hogy egy pozitívumot is 
mellékapcsoljak, azt én is üdvözölni tudom, amire az államtitkár úr is tett utalást, hogy 
sikerült azt elérni a rendelet vonatkozásában, ami egyfelől magyar érdek is volt, de más 
tagállamok részéről is megjelent, hogy a beavatkozással kapcsolatos döntési jog ne a 
Bizottságnál legyen, hanem a Tanács kezébe kerüljön. Tehát ez mindenképpen egy 
pozitív fejleménynek nevezhető. 

És a határvédelem nemzeti hatásköre tekintetében szeretném azt a kérdést 
feltenni a helyettes államtitkár úrnak, hogy az önálló határőrség visszaállítására 
vonatkozó javaslatunkról folyt-e valamilyen szakmai vita minisztériumi keretek 
között? Volt ilyen irányú beadványunk is, törvényjavaslat-módosító javaslatok 
születtek a Jobbik részéről. Tehát megfontolják-e ennek a lehetőségét? Mert azt 
gondolom, hogy az ország védelme szempontjából nyilván történtek olyan lépések, 
amiket mi is támogattunk, fontosak voltak ezek, és biztosítottuk is hozzá minden 
esetben a kétharmados többséget, de azt gondoljuk, hogy az élő erős védelem, 
kimondottan a déli határon, de egyébként az egyéb útvonalak felerősödése esetén akár 
a többi határszakaszon is fontos lehetne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Legény képviselőtársamé a szó! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is 

tisztelettel köszöntöm a meghívott előadóinkat.  
A Magyar Szocialista Párt támogatja ezt az elképzelést. A személyes véleményem 

pedig az, hogy többször elmondtam már, hogy én, mondjuk úgy, hogy a több Európa 
híve vagyok, hogyha egy ilyen elméleti megfogalmazást alkalmazhatok.  

A Magyar Szocialista Párt néhány hónappal ezelőtt javaslatot tett már arra 
egyébként, amikor, mondjuk úgy, hogy durvult a menekülthelyzet, hogy a Frontexet 
meg kell erősíteni szerintünk, és egy közös európai határvédelemre lesz szükség, amely 
egy megerősített szervezettel el tudja látni azokat a feladatokat, amelyeket rá kirónak, 
és amely eleget tud tenni annak a kihívásnak vagy azon helyzet kezelésének, amelybe 
Európa nem olyan régen került, úgyhogy mi támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Engedjen meg három rövid kérdést! Az államtitkár úr is említette, hogy a holland 
elnökség kompromisszumos javaslata a sürgős beavatkozást igénylő helyzetekben való 
döntést tehát a Tanács hatáskörébe utalja, ami szerintem rendben van. A kérdés 
ugyanakkor az, hogy a Bizottság és az Európai Parlament mennyiben ért egyet e nagyon 
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fontos módosítással. Tudjuk, hogy az Európai Parlamentben az első véleménycserére 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2016. februári ülésén került sor. 
Államtitkár úr szerint mennyi a realitása annak a forgatókönyvnek, hogy június végéig, 
tehát a holland elnökség idejében történik valamifajta politikai megállapodás 
kialakítása a Tanács és az Európai Parlament között? 

Végül: az Európai Unió Tanácsa 2016. február 12-ei ülésén hivatalosan is végre 
felszólította Görögországot, hogy 3 hónapon belül szüntesse meg a schengeni határ 
védelmében mutatkozó rendkívüli és komoly hiányosságokat, máskülönben a 
tagállamok hosszabb időre visszaállíthatják az ellenőrzést a belső határok mentén. 
Ebben a tekintetben államtitkár úr szerint mennyiben jelenthet megoldást az európai 
határ- és parti őrség? Tehát megoldja-e ezt az akut problémát?  

Visszaadom a szót az államtitkár úrnak. 

Dr. Hegyaljai Mátyás válasza 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm a kérdéseket. Ha elnök úr és a többiek is megengedik, fordított sorrendben 
válaszolnék, először, elnök úr, az ön kérdésére, hogy a Bizottság és az Európai 
Parlament hogyan reagál majd erre a kérdésre. A Bizottság elfogadta a 
kompromisszumos javaslatokat, úgyhogy a Parlamenttel történő egyeztetésre kerül 
sor.  

Nyilván nem tudom a Parlament véleményét, ott különböző pártok képviselői 
ülnek, tehát gyanítom, lesz ilyen-olyan vélemény is, de azt gondolom, a mai valóságban 
nem hiszem, hogy akár vezető, akár ellenzéki oldalon valaki kétségbe tudja vonni azt, 
hogy itt most nagyon sürgős és gyors fellépésre van szükség. Jelen pillanatban ebben a 
tagállamok egyetértenek, szakmai szinten, mondhatom így, ez a helyes irány, és ha a 
Bizottság is elfogadja saját javaslatához képest is a módosításokat, akkor azt gondolom, 
illetve bízom benne, hogy a politikai szint is el fogja fogadni, hiszen a politikai szintnek 
is az az érdeke, hogy ez így menjen, és ahogy Legény képviselő úr is mondta, nagyon 
örülök, hogy ők is támogatják ezt a javaslatot, tehát úgy tűnik, hogy itt egy reális 
gondolkodás van, és bízom benne, hogy az Európai Parlamentben is erre kerül sor. 

Hogy június végéig a politikai megállapodás létrejön-e - ez volt a második 
kérdés. Amit elmondtam, abból az következik, hogy én reálisnak tartom, és bízom 
benne, hogy így is lesz, a mi szintünkön így látjuk. 

A Görögországról készült jelentésről: kaptak három hónap haladékot, hogy a 
hiányosságokkal leszámoljanak, és valamilyen eredményt mutassanak fel ahhoz 
képest, ami februárban és korábban történt Görögországban. Nyilván a Frontex-
rendelet nem fogja most ezt azonnal megoldani, hiszen eleve az időütemezése miatt 
nem lesz visszacsatolás. Viszont úgy tűnik, hogy most a tagállamok felajánlásai alapján, 
ami az EU-török megállapodás következtében létrejött, már látható az, hogy nem 
akkora nyomás nehezedik arra az útvonalra, amely Törökország, görög szigetek, görög 
belföld és majd a Balkán útvonalán fog jönni. Nyilván nem vagyok én se jós, nem tudom 
megmondani, a menekültek ott vannak, valamerre elindulnak, ez nyilvánvaló, hogy mi 
lesz az irány, ezt nem lehet tudni. Most az a cél, hogy egyáltalán ne jöjjenek át 
Törökországból, és ahogy említettem, úgy tűnik, hogy most legalábbis Törökországból 
mérséklődött a nyomás. Ez a Frontexnek is betudható, de nyilván nem az új 
rendeletnek megfelelően. Bízzunk benne, hogy a júniusi megállapodás után az még egy 
picit javít ezen a helyzeten.  

Legény képviselő úr nem tett fel kérdést, de köszönöm, hogy így gondolkozik, 
ahogy mi gondolkozunk. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy ebben a kérdésben egy 
irányba menjünk, hiszen ez a helyzet, ami most van, nem tartható, ezt mindannyian, 
teljesen mindegy, hogy ki hova tartozik, világosan látjuk. 
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Alelnök úr is föltette a kérdést. Az első felére, hogy milyen lassú vagy gyors az 
EU, én nem szívesen reflektálnék, nem is az én tisztem talán ezt megállapítani. Én úgy 
gondolom, azokon a területeken, ahol mi működünk közre, mi abszolút 
kompromisszumképesek vagyunk, mi a gyors döntéseknek vagyunk a híve. Nyilván itt 
28 tagország igényeit kell figyelembe venni, hogy azt milyen gyorsan vagy lassan lehet 
megtenni. Én úgy gondolom, most a Frontex esetében ez elég gyorsan történik, tehát a 
hagyományos európai uniós döntéshozatali folyamatokhoz képest most egy gyors 
döntésnek vagyunk a tanúi.  

A másik, amire utalt, illetőleg egy kérdést intézett felém, ez az önálló határőrség 
kérdése, Magyarországon az önálló határőrség kérdése. Én nem szívesen érinteném 
más helyettes államtitkárság kompetenciáját, mert ez nem lenne a részemről teljesen 
korrekt, van egy rendészeti helyettes államtitkárság a Belügyminisztériumban, én azt 
gondolom, hogy megharagudnának rám, ha én bármit mondanék ebben a kérdésben 
és ezen a helyen. De jelen pillanatban személyesen én azt gondolom, hogy a határőrség 
a rendőrség része - és most erről a helyzetről beszélek -, én maximálisan úgy hiszem, 
hogy a rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy a határőrizetet megfelelő 
szinten lássuk el. Elég sok információval rendelkezem nyilván ezen a területen is, és azt 
tudom mondani, hogy sokszor mind a vezetők, mind pedig a beosztott állomány az 
erejét meghaladóan járnak el, és most gondoljunk csak arra az időszakra, amikor 
igazán nagy nyomás volt a déli határainkon, és folyamatosan ott kellett lenni igen nagy 
erőkkel. Hogy ezt rendőrségnek hívjuk vagy határőrségnek hívjuk, ez lehet egy 
szemantikai kérdés vagy bármilyen más, nem akarom én az ön véleményét se 
befolyásolni, nem ezért jöttem ide, de sajnos ebben most én ezen a helyen ezt pontosan 
nem vagyok illetékes megválaszolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a tájékoztatóját. Reméljük, pozitív 

irányba történnek a fejlemények, és azt is reméljük, hogy a holland elnökség alatt sor 
kerül ennek a kérdésnek a megoldására. Nyilvánvaló, ahogy a fejlemények 
előremennek, várjuk majd az államtitkár urat ismételten rövid beszámolóra, hogy 
hogyan is alakulnak ezek a dolgok. Köszönjük szépen. (Dr. Hegyaljai Mátyás és 
munkatársa távozik az ülésről.) 

Tájékoztató az európai uniós választójog reformjáról szóló, 2015. 
november 11-i európai parlamenti állásfoglalásról és jogalkotási 
javaslatról (2015/2035(INL)) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a 2. napirendi pont megtárgyalásával az ülésünket: 
tájékoztató az európai uniós választójog reformjáról szóló 2015. november 11-i európai 
parlamenti állásfoglalásról és jogalkotási javaslatról. A napirendi pont előterjesztője 
Szájer József európai parlamenti képviselő, bizottságunk volt elnöke, valamint Takács 
Szabolcs Ferenc, a Miniszterelnökség államtitkára, úgy is mondhatnám, aki 
bizottságunk tiszteletbeli tagjai, hiszen gyakran részt vesz bizottsági ülésükön.  

Az elnök bevezető hozzászólása 

Tisztelt Bizottság! Az Európai Parlament jogalkotási javaslatot ritkábban 
terjeszt elő, ugyanakkor éppen az európai parlamenti választásokkal összefüggésben a 
lisszaboni szerződésben külön is biztosított kezdeményezési jogosultsága van. 
Ugyanakkor meg kell említenem, hogy a jogalkotási javaslat a nemzeti parlamentek 
részére sajnos nem megfelelően lett elküldve, így tehát a szubszidiaritásvizsgálatok 
lefolytatásának nyolchetes határideje nem volt pontosan meghatározható. Ez ügyben 
holland kezdeményezésre nyolc tagállami parlament, ha jól emlékszem, 16 
szakbizottsági elnöke, köztük jómagam is, levélben fordultunk az Európai Parlament 
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elnökéhez, Martin Schulzhoz, és ebben a levélben magyarázatot vártunk arra, hogy a 
lisszaboni szerződés 1. és 2. jegyzőkönyvének rendelkezéseit miért nem vette 
figyelembe az Európai Parlament a javaslata megküldésekor.  

Tisztelt bizottság, ezen előzményeket fontosnak tartottam elmondani a mai 
ülésünkön, ugyanakkor e jelentős javaslat elsősorban tartalmi elemeire kívánok 
fókuszálni. Képviselőtársaim a háttéranyagokat megkapták, és még egyszer külön 
köszönöm az előterjesztőknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, különösen Szájer 
József képviselőtársunknak. Várjuk akkor a rövid ismertetést, beszámolót, és utána 
képviselőtársaimnak lehetősége lesz a kérdések feltevésére. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Akkor az államtitkár urat kérem elsőként, és utána 
Szájer képviselő urat. Tessék parancsolni! 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok az elnök úrnak, a képviselő hölgynek és uraknak! 
Köszönöm szépen a meghívásukat, mint mindig, a bizottság mai ülésére.  

Külön öröm, hogy Szájer József képviselő úrral közösen tudom előterjeszteni ezt 
az ügyet, amely valóban, ahogy az elnök úr is felvezette, egy rendkívül érzékeny 
politikai jelentőségű kérdést feszeget, hiszen egy olyan ügyről van szó, ahol sokunk 
értékelése szerint, és nemcsak itt, Magyarországon belül, a magyar kormányon belüli 
álláspontokra gondolok, hanem általában a tagállamok általános megközelítésére, egy 
olyan ügyről van szó, ahol az uniós intézmények, nevezetesen a Parlament egy újabb 
jelét adja annak, hogy a már sokat emlegetett lopakodó hatáskörbővítést hajtana végre 
adott esetben egy olyan ügyben, amely nyilván kiemelten érzékeny a politikum 
számára. A választójogról, a választási eljárásról van szó, ezen belül pedig az európai 
parlamenti képviselők helyzetéről, az európai parlamenti képviselők megválasztásának 
a mechanizmusáról van szó.  

Az EP-képviselők megválasztását egyébként az 1976-ban elfogadott választási 
okmány szabályozza, tehát egy 40 éve elfogadott dokumentumról beszélünk. A kérdés 
jelentőségét az is alátámasztja, hogy a 40 év alatt ez idáig egyetlen egy alkalommal, 
2002-ben került sor ennek a dokumentumnak a módosítására, egy Euratommal 
kapcsolatos kérdés kapcsán. 

Tehát az elmúlt 8 európai parlamenti ciklus azt mutatja, hogy az okmány 
kellőképpen szabályozza az EP-képviselők megválasztásának a rendszerét, kereteit, és 
minden egyéb kérdést a tagállamok nemzeti választójogi törvényei, választójogi 
eljárása kellőképpen tud szabályozni. Nyilván meg kell vizsgálni ennek a hátterét, hogy 
milyen motivációból, milyen indíttatásból született meg ez a javaslat és milyen célt 
szolgál. 

Az Európai Parlament plenáris ülése az előző év végén, 2015. november 11-én 
fogadta el azt a jelentést, amely alapján az úgynevezett Általános Ügyek 
Munkacsoportjában januárban kezdődött meg ennek a javaslatnak a tárgyalása, és a 
tagállamok különböző időpontokban a GAG-nak, tehát az Általános Ügyek 
Munkacsoportjának az ülésén tudják ezt véleményezni.  

Az Európai Parlament indokolása szerint azért volt szükség a javaslatra, mert ez 
elősegíti az európai választások demokratikus jellegének, transznacionális jellegének 
az erősítését és általában az EP-képviselők megválasztásának a legitimációját.  

A háttérben persze sok minden más is állhat. Információink szerint például egy 
olyan ügy is, amelyet Magyarország egyébként adott esetben tud is támogatni. 
Németországnak egy olyan kezdeményezéséről van szó, hogy bizonyos körülmények 
között szeretnék bevezetni a választási küszöböt az EP-képviselők választása kapcsán 
is. Egy 3-5 százalék közötti küszöbértékről beszélünk. Korábban a németországi 
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karlsruhei alkotmánybíróság elkaszálta azt a javaslatot, hogy tagállami szabályozás 
legyen erre vonatkozóan, tehát ezért próbálták a németek uniós szintre emelni.  

A javaslat egyébként megfogalmaz kötelező javaslatokat, illetve ajánlásokat is. 
Generálisan azt tudom elmondani, hogy a tagállamok jelentős többsége úgy általában 
a javaslatot nem nagyon támogatja, hiszen az az általános megközelítés, hogy egy ilyen 
érzékeny kérdés, a választójog, a választási eljárás tagállami hatáskör, és ez a 
javaslatcsomag jelentős mértékben sértené a tagállamok szuverenitását; ellentétes 
lenne két nagyon fontos elvvel, a szubszidiaritás elvével, amely nagyon sokszor 
előkerült különböző kontextusban az előző napirendi pont kapcsán, hogyha a meghívót 
nézem, gondolom, a migrációról lehetett szó. Ez is egy olyan téma, ahol nyilván előjött 
ez az elv. Illetve az arányosság elvét is, amely kimondja azt, hogy uniós szintű 
szabályozás mind tartalmában, mind formájában, nem lépheti túl azt a szintet, amely 
egyébként a szerződésekben megfogalmazott célkitűzésekhez szükséges szint lenne.  

Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az előző 40 év bebizonyította, hogy ez működik e 
nélkül is. De ezzel együtt nyilvánvalóan végig kell menni az egyes pontokon, és meg kell 
nézni, hogy mi az, amit a magyar kormány tud támogatni, és mi az, amit nem.  

A Tanács jogi szolgálata egyébként a közelmúltban, március 15-én jelentette meg 
azt a dokumentumot, amelyben véleményezi, egy jogi véleményt ad erről a javaslatról. 
És a tagállamok úgy érzik, hogy egyrészt nagyon kevés idő telt el még azóta, tehát kicsit 
több időre van szükség. Az elnök úr is jelezte, hogy több parlament illetékes vezetői, 
bizottsági elnökei egy közös levélben fejezték ki az aggályukat ezzel kapcsolatban, de 
összességében a kormány álláspontja az, amit elmondtam, tehát hogy generálisan nem 
tudjuk támogatni, egy-egy pontot esetleg igen; a küszöbértéket, tekintettel a német 
partnerségre is, mérlegeljük. Egyrészt Magyarország számára új jogalkotási 
kötelezettséget nem írna elő és összhangban van a magyar nemzeti szabályozással, 
tehát ez számunkra olyan nagyon nagy változást nem jelentene.  

Vannak viszont olyan elemei, amelyeket nem tudunk mi sem támogatni. Ilyen 
például, hogy az Európai Tanács egyhangú szavazatával létrehoznának egy 
választókörzetet, ahol az európai politikai pártcsaládok indítanák el a listán azt a 
jelöltjüket, aki majd az Európai Bizottság elnöke lenne, ez a Spitzenkandidat jelöltsége. 
Ezt szeretnék intézményesíteni. Ezt a tagállamok gyakorlatilag teljes mértékben 
elutasították.  

Azt is elutasították, hogy a nemzeti választási eljárásokat harmonizálják, legyen 
a választások időpontjának egységesítése, egységes urnazárás legyen. Tehát erről 
mindenki úgy gondolja, hogy ez tagállami ügy, amelyet nemzeti szinten kell 
szabályozni.  

Van egy kérdés, amely a nemek közötti egyenlőség elvét veszi alapul. Ezt 
nyilvánvalóan általában támogatjuk különböző ügyekben. Több tagállam határozottan 
elutasítja, mert úgy gondolják, hogy ez teljes mértékben korlátozza a nemzeti 
szuverenitást, hiszen uniós szinten előírni azt, hogy egyes tagállamokban milyen legyen 
a jelöltek nemek közötti megosztása, ezt azért így nehéz, legalábbis egy ilyen szintű 
jogszabályban, szabályozni. 

Támogathatónak tartjuk például azt, hogy a szavazólapokon jelenjenek meg az 
európai politikai pártcsaládok logói is, a nemzeti pártok logói mellett, tehát úgy 
gondoljuk, hogy ennek különösebb kockázata nincsen. Tehát bizonyos formai 
javaslatokat tudunk támogatni, de én úgy látom, hogy ez a javaslat rendkívül nagy 
ellenállásba ütközött, és mivel a Tanácsban konszenzuális döntésre van szükség ahhoz, 
hogy átmenjen, túl nagy esélyét nem látom annak, hogy ez sikerülne.  

Nyilván a részleteket kell mindig megvizsgálni, azt kell megnézni, hogy mik azok 
a részletszabályok, amik támogathatók, de generálisan ez az álláspontunk, amit az 
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imént elmondta. Én azt hiszem, hogy ez a lényege. A képviselő úrnak átadnám a szót, 
de nyilvánvalóan a kérdésekre örömmel válaszolok, hogyha tudok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egyetlen megjegyzés. Az elmúlt hágai COSAC-

ülésen néhány képviselőtársammal megbeszélést folytattam, közöttük William Cash 
képviselő úrral, és neki is az volt a véleménye, hogy a javaslat számos eleme az uniós 
intézmények, így fogalmazott: lopakodó hatáskörbővítésének a veszélyét hordozza 
magán, és ezzel bizony alapvetően megsérti az arányosság elvét. 

Átadom a szót Szájer József képviselő úrnak. 

Dr. Szájer József tájékoztatója 

DR. SZÁJER JÓZSEF európai parlamenti képviselő: Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselő Asszony! Képviselő Urak és mindenki, aki jelen van! Nagyon köszönöm a 
bizottságnak a meghívást.  

Szeretném előtte tisztázni a státuszomat, mert örülök, hogy meghívtak és ebben 
az ügyben a véleményemet kérik, de nem az Európai Parlament álláspontját, hanem a 
sajátomat, illetőleg ezen belül is nyilván a pártcsalád és azon belül is szűkebben az EPP-
s magyar delegáció álláspontját mondom, és hozzátenném, hogy jelezni fogom, amikor 
viszont teljesen a saját magánvéleményemet mondom a dologgal kapcsolatban, mivel 
volna egy-két kommentárom az ügyhöz.  

Az imént már elhangzott, hogy nagy a jelentősége ennek, elsősorban abban, 
hogy a különböző intézmények közötti, eddig kialakult, egyensúlynak azért nem 
nevezném, de valamifajta együttműködésben ez változást hozhat. Már eleve a 
jogalkotási eljárás is speciális. Az Európai Parlament nincs szokva ahhoz, amihez a 
magyar parlament joggal szokva van, hogy a szuverenitás letéteményese, ennek 
következtében kezdeményezhet jogszabályokat.  

Hadd mondjam mindjárt el lábjegyzetelve azt, hogy elég furcsa, hogy pont az 
Európai Parlamentre bízzák a magáról az Európai Parlamentről alkotandó 
jogszabályok megalkotását. Ez az úgynevezett, híres checks and balances tekintetében 
legalábbis bizonyos belső ellentmondásokat hordoz, különösen egy olyan szervezetben, 
amely az Európai Unió, ahol legalább öt másik tényezőt lehetett volna találni arra, 
amely ebben a tekintetben a kezdeményezést megtehette volna. Tehát, ha én valahol az 
Európai Parlamentnek jogalkotási hatáskört adnék - megjegyzem, általában nem 
adnék, de ha valahol adnék -, akkor biztos nem ez lenne, biztos nem a saját magáról 
alkotott jogszabályok lennének, hiszen miközben folyik egy hatalmi küzdelem a 
különböző ágak között, a Tanács, a Bizottság, illetőleg a Parlament között - láthattuk 
ennek a nagyon látványos példáit 2014-ben az Európai Bizottság elnökének a 
megválasztásakor és az egész megalakulásakor -, miközben ezt a látványos harcot 
látjuk, látjuk az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti küzdelmet is, 
azonközben pont az Európai Parlamentre bízni; de a szerződés ilyen, hozzá kell 
szoknunk ahhoz, hogy vannak benne jogilag nem teljesen végiggondolt furcsaságok. 

A lényeg az, amit már Takács Szabolcs államtitkár úr említett, hogy gyakorlatilag 
ugyanezen eljárás miatt annak a valószínűsége, hogy ebből születik-e a végén 
bármifajta új szabály, nagyon minimálisra tehető, hiszen a Tanácsban egyhangúság 
szükséges, ami gyakorlatilag vétójogot biztosít a magyar kormánynak. Itt jelenik meg 
az önök bizottságának a jelentősége is, hogy milyen mandátumot adnak a kormány 
számára ebben az ügyben.  

Ebben egyetértek az államtitkár úrral, hogy igazából olyan óriási horderejű 
változások ebben a rendszerben nincsenek, pontosabban olyanok vannak, amelyek 
technikailag persze módosíthatók, fölhozhatók a mai modern kor szintjére - a ’76-os 
szabályt időközben egyébként többször módosították, ilyen nagy módosítás még nem 
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volt -, de ezek között igazán olyan jelentőset, amely feltétlenül, mondjuk, Magyarország 
érdekében állna, nem látok.  

Az 5 százalékos küszöb azért jelenik meg valóban a szolidaritás címén, hiszen 
Németországban ez megjelenik, Magyarországnál eleve fogalmilag sem tud fölmerülni, 
mert a mi 21 képviselőnk esetén az 5 százalék fölötte van az egy személynek, tehát ha 
nálunk nem lenne 5 százalékos küszöb, abban az esetben is - persze a számítás 
bonyolultabb ennél, mint ahogy én most itt ezt leegyszerűsítem -, de a lényeg az, hogy 
nálunk annak veszélye, hogy teljesen jelentéktelen, ezrelékes számú pártok jussanak 
be az Európai Parlamentbe, nincsen, mert a mandátumelosztás ezt a kérdést kezeli. A 
küszöbnél lehet valamifajta kis elmozdulás, akár esetleg lefelé is, az 5 százalék alá 
abban az esetben, ha véletlenül úgy jön ki, hogy nagyon sok párt kiesik, vagy különböző 
konstellációk lehetségesek, ebbe nem mennék bele. De a németek ezt kérik is tőlünk, 
ezt fülem hallatára kérte az egyik német politikus magától a miniszterelnöktől, tehát 
kifejezetten folyik egy nagyon erős lobbizás ebben az ügyben. 

A másik, ezen a jogszabályon kívüli ok, hogy fölmerül az a kérdés, ami minden 
ciklusban fölbolygatja gyakorlatilag az egész Európai Uniót, elvileg ennek az évnek a 
végéig kell dönteni az új mandátumelosztásról. Most nincsen bővítés, tehát nincsenek 
új tagok, de ilyenkor mindig fölmerül a kérdés, hogy hogyan változtassanak ezen. 
Ennek mindig mi voltunk a negatív ágán, mivel mi vagyunk felülreprezentálva, tehát 
Magyarország, Portugália, Csehország, Görögország és még egy ország, most nem jut 
eszembe (Takács Szabolcs Ferenc: Belgium.), Belgium, bocsánat, a biztonságos 
Belgium, tehát ezek az országok azok, amelyek gyakorlatilag a számarányuk 
tekintetében az Európai Parlamentben felül vannak reprezentálva. Túl sokat nem 
érünk vele, mert a nagy számok törvénye alapján nyilván a nagyok még az 
alulreprezentáltságukkal is tudják vinni ezeket a dolgokat, tehát még összefogás esetén 
is nagyon nehezen tudjuk befolyásolni a döntéseket, a kicsiknek pedig esélyük sincsen, 
legfeljebb néhol a szavazatokon módosíthatnak. Hozzáteszem, persze az Európai 
Parlament nem szavaz olyan egységesen, mint a Tanács, ott szétszórtak a szavazatok, 
és majd mindjárt erre is kitérek a választási szabályok kapcsán, de erősen hiányzik a 
reprezentativitása, főleg, mondjuk, egy ciklus végén, amikor már öt év eltelt és már 
gyakorlatilag sehol nem ugyanaz a kormány, már ugyanazok a pártok nem is léteznek. 
Tehát ilyen esetben ez a reprezentativitás korlátozottabbá válik. 

Magát a jogszabályt november 11-én fogadta el a Parlament, nagy vita volt róla. 
Óvatosságot javasolok a szöveg elolvasása kapcsán, mert két részből áll, az egyikbe az 
ajánlások kerültek be, a másikba pedig maga a tényleges jogszabályra vonatkozó 
javaslat. Itt is egy régi attitűd jelenik meg, miközben az Európai Parlamentnek ebben 
az ügyben tényleg van jogszabály-kezdeményezési joga, ehhez képest továbbra is él 
azokkal az eszközökkel, amelyet a Bizottsággal szemben szokott alkalmazni, hiszen az 
ajánlás arról szól, hogy azt majd vegyék figyelembe, az tulajdonképpen egy használati 
utasítás, és minden, amihez nem volt elég konszenzus a Parlamentben betenni a fő 
szövegbe, azt betették a mellékletbe. Ezt itthon is szoktuk csinálni a jogalkotás során 
az indokolásnál, amikor néha utána a jogászoknak nehéz kisilabizálni, hogy mit is akart 
a jogalkotó, de ilyenkor félre kell tenni a magyarázó szövegeket, és nyilván a fő szöveget 
kell nézni. 

Tehát ebben az esetben, ami a határozat szövegébe került bele, az a helyi folklór 
része ott az Európai Parlamentben, hogy miben tudtak a különböző pártok megegyezni; 
egyébként széles körű megegyezés volt a pártok között, a nagy Európa-párti pártok 
között egy szélesebb konszenzus volt, és ezért kerültek át a határozatba olyan elemek, 
amelyeket már nem tettünk bele a jogszabályba, ez a kompromisszum érdekében 
született, ezért széles összefogással sikerült megszavazni a dolgot. 
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Mi, a magyar néppárti delegáció magát a Néppártot sem követte az esetek 
többségében, de nagyon szkeptikusak voltak a kollégáink is magával a javaslattal 
kapcsolatban, úgy általában megszavazták, de bizonyos pontjaival szemben legalábbis 
korlátozott támogatás mondható el. Itt arra kell majd ügyelni - és ez elsősorban a 
Tanács feladata meg a magyar Országgyűlés ezen bizottságának, hogy felügyelje az ez 
ügyben folyó eljárásokat -, nehogy a végén valami szörnyűséges kompromisszum 
szülessen meg. Ennek az esélyét nem zárom ki, itt is engedünk valamit, ott is engedünk, 
és aztán a végén valami olyan lesz, amit senki nem akart, sőt, olyan elemei is vannak, 
amelyek kifejezetten kártékonyak. 

A Tanács egyébként nincs kötve ehhez a szöveghez, tehát a Parlament 
kezdeményezi. Ez ugyanolyan, mint hogy a magyar Országgyűlés is megteheti azt, hogy 
a kormány által benyújtott jogszabályt pont az ellenkezőjére változtatja, csak itt 
megfordulnak a funkciók, hiszen a Tanács az, aki ebben az ügyben azt mondhatja, hogy 
mindenhol, ahol az van, hogy igen, oda nemet tesznek, mindenhova, ahol a női kvóta 
van, férfi kvótát tesznek, tehát sokféle variációs lehetőség van.  

Takács Szabolcs már említette - és akkor most belemennék egy-két részletbe - 
az úgynevezett Spitzenkandidat kérdését, amit mi körömszakadtáig elleneztünk végig, 
ezt nem is fogadtuk el, az ezzel kapcsolatos módosító indítványokat mi egyiket sem 
támogattuk. Ez szintén egy ilyen puha megszövegezésű dolog, de ez a valódi hatalmi 
harc az uniós intézmények között, tehát erről van szó. Láttuk egyszer már a Parlament 
hatáskörtúllépését ebben az ügyben, nem hiszem, hogy ebben különösebben segíteni 
kellene. Hozzáteszem, végtelenül bonyolult és zavaros a Bizottság elnöke 
megválasztásának a módszere. Én azt nem ellenzem, hogy a Parlament vagy a pártok 
az állampolgároknak nagyjából előre közöljék azt, hogy kiket akarnak a győzelmük 
esetén, de a Tanácsot ez nem kötheti. Tehát ez már egy intézményi kérdés. Ha 
véletlenül pont azt választják ki, mint ebben az esetben, itt a Parlament megzsarolta a 
Tanácsot, meg a Tanács elég tanácstalan volt ebben az ügyben - elnézést a szójátékért 
-, de a lényeg az, hogy ebben az esetben ez ezért sikerült. Miután gyakorlatilag 
akárhonnan elő lehet húzni egy porszívóügynököt arra, hogy a Bizottság elnöke legyen, 
gyakorlatilag nem baj, hogyha van egy folyamat, de nem azon keresztül, amit a 
Parlament ebből ki akart hozni, az pedig a saját hatáskörének a bővítése, amit mi 
akkoriban is elleneztünk, és ezért nem is támogattuk a Bizottság elnökének a 
megválasztását, legalábbis a magyar néppárti delegáció. 

A másik a választási küszöb. A németeknek ezt megígértük. Nem tudom, mit 
fognak kezdeni vele, mert a karlsruhei alkotmánybíróságot nem izgatja az, hogy egy 
európai jogszabályba beletesznek-e bármifajta küszöböt. Tehát megjegyzem, hogy ha 
végül nem jön össze a dolog, akkor vigasztalhatjuk őket azzal, hogy ez úgyis csak egy 
felesleges aktus lett volna. Hogy ez benne van még egy európai jogszabályban is, az a 
német alkotmánybírákat nem fogja zavarni, de ez csak az én alkotmányjogászi 
kommentárom az egész kérdéshez. Mi természetesen a támogatásunkat biztosítjuk 
ehhez a szabályhoz. Hozzáteszem, a mi kollégáink, az Európai néppárti kollégáink 
négy-öt mandátumot veszítettek ezzel a karlsruhei döntéssel, mert olyan pártok 
kerültek be, olyan kis pártok is mandátumot kaptak.  

És akkor itt hadd fejtsem ki azt a nézetemet, amit már az imént elkezdtem, hogy 
az Európai Parlament reprezentativitása. Miközben az első pont az, hogy az európai 
parlamenti képviselőnek az egész Uniót kell képviselnie és ilyen értelemben egyfajta 
népképviselet megjelenítését erősíti, ahhoz képest az Európai Parlamentnek 
gyakorlatilag, már régen számoltam utána, ez talán még az előző ciklusban volt, de az 
egynegyedét olyan pártok teszik ki, amelyek nemhogy nem részesei valamely ország 
kormányának, de még a parlamentjébe sem jutottak be. Arról pedig nem beszélve, hogy 
olyan pártok kerülnek be az Európai Parlamentbe, aminek részben jogi, részben pedig 
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szociológiai vagy politikai okai vannak, amelyek nem tekinthetők politikai értelemben 
felelősnek. Jogi értelemben nyilván mindenki felelős, de politikai értelemben 
felelőtlennek tekinthetők, hiszen olyan pártok vannak bent, amelyek a nemzeti 
törvényhozásokban nem vesznek részt. Gyakorlatilag egyetlen egy olyan döntést nem 
kellett meghozniuk, amely nem arról szólt, amit ellenzékből persze mindig könnyű 
mondani, hogy fekete vagy fehér-e a dolog, mint amikor két szürke közül kell 
választani. Egyetlen egy olyan, kormányzati felelősséget alkotó döntést sem kellett 
nekik meghozni, amit viszont a nagy pártoknak, amelyek a felelősséget viselik, 
folyamatosan meg kell hozniuk. Hadd mondjam el itt, mint konkrét példát, mondjuk 
az UKIP-et vagy a Front Nationalt, és ezek a nagyok, még mindannyian emlékszünk is 
rájuk. Ezek részben meg is nyerték a nemzeti választásaikat, a protest szavazatok miatt. 
Másrészt pedig a nemzeti törvényhozásaikba nem kerültek be és nincsenek jelen, vagy 
nagyon kis mértékben vannak jelen. Tehát úgymond az a kormányzati felelősség - a 
kormányzási politika számos döntés meghozatalát igényli -, amely nemcsak arról szól, 
hogy igen vagy nem, hanem egy csomó esetben differenciált politikai felelősséget is kell 
vállalni. Ha az Európai Parlament két nagy pártja nem vállalta volna az 
együttműködést, akkor nem lenne az Európai Parlamentnek elnöke, nem lenne a 
Bizottságnak elnöke, gyakorlatilag az Európai Unió intézményrendszere, 
együttműködés hiányában, papíron ugyan létezne, de a valóságban működésképtelen 
lenne.  

Nem mondom azt, hogy ez az állapot teljesen ki van zárva, de azért lett kizárva 
ebben a ciklusban, mert az Európai Parlament pártjai úgy érezték, hogy tartoznak a 
választóiknak olyan felelősséggel, és itt elsősorban a meghatározó pártokra gondolok, 
hogy működtetni kell ezt a rendszert. A rendszert egyébként, megint csak lábjegyzetben 
jegyzem meg, úgy alakították ki, hogy nem önmagától működőképes. Tehát 
gyakorlatilag szét lehet verni, pillanatok alatt működésképtelenné lehet tenni. Az 
Európai Parlament belső eljárási szabályaiban olyan mértékű kisebbségi rendelkezések 
vannak, hogy akár 15-20-30-40 képviselő, a 40-nél húznám meg a kifejezett határt, 
kifejezetten obstrukciót tudna gyakorolni.  

A magyar parlament ezen 1905-ben túllépett, akkor megoldottuk az 
obstrukcióval kapcsolatos kérdéseket, és az ezzel kapcsolatos szabályozások bekerültek 
a házszabályokba és azóta is folyamatosan benne vannak. Az Európai Parlamentben 
még a felismerése sem történt meg ennek. Tehát néha, amikor néha az ENF nevezetű 
frakció, amelynek azt hiszem, Marine Le Pen a frakcióvezetője, minden egyes kérdésre 
név szerinti szavazást kér, és ezáltal a szavazati idő három-négy órával 
meghosszabbodik, akkor érzékelik a kollégák fizikai fáradtság segítségével azt, hogy itt 
bármifajta potenciális veszélyek vannak, de olyan mértékű kisebbségi rendelkezések 
vannak a Parlamentben, amelyek működőképtelenné tehetik, akár néhány ember által 
is, magát a rendszert. Tehát mindezt úgymond csak annak a kommentárjaként, hogy a 
reprezentativitás hogyan néz ki.  

Egy ciklusában végző Parlamentnek, én már kettő ilyet megéltem, gyakorlatilag 
már semmi köze nincsen sem a korábbi választásokhoz, sem az adott országokban lévő 
politikai összefüggésekhez, sem az ottani néphez. Én nem vagyok a kötött mandátum 
híve, de az, hogy valaki teljesen csak az individuális rendszerén keresztül és csak a 
személyes szempontjait nézi egy ilyen esetben egy olyan rendszernél, ahol sok milliárd 
euró, emberi életek fölött és a többi, kell rendelkezni, biztonságról, egyéb hasonlókról, 
ezt azért egy kicsit túlzásnak gondolom.  

Ehhez jön az a választási rendszer, amit persze nem érint ez a mostani javaslat, 
hogy nagyon sok országban ki lehet válogatni a listáról az egyes személyeket - 
preferenciás listák vannak -, amelyeket úgy kiáltanak ki, mint a világ 
legdemokratikusabb rendszere, de ennek a végeredménye az, hogy az egyes parlamenti 
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képviselők, két ír, ugyanahhoz a párthoz tartozó képviselő - ez most egy konkrét példa, 
a mi pártunkhoz tartozók - a legnagyobb ellensége egymásnak. Tehát nem a másik 
oldalon ülő, bal, közép, liberális és a többi, másik párt képviselője az ellenfele, hanem 
a saját kollégája, mert azzal kell megvívnia ahhoz, hogy a listán megfelelő helyre 
kerüljön. És számos esetben, mondjuk Wałęsa úr fiának az esetében, akit bosszúból a 
lista végére tettek, a nép pedig beszavazott az elejére. Tehát ilyenek lehetségesek. Ez 
elvileg demokratikusnak tűnik, a valóságban szétveri azt az intézményt, amelyben ez 
érvényesül, szétveri az egész politikai rendszert vagy pártrendszert. Ennek a 
felismerése sem következett még be. Elnézést, hogy sokat fecsegek.  

Az egyik ilyen szempont, amit az Európai Parlament fontosnak tart, és ez a 
következő, az a választási rendszer harmonizálása a tagállamok között. Ebben nyilván 
nem vagyunk érdekeltek. Nekünk megvannak a saját határidőink. Ezek elsősorban a 
nemzeti választásokhoz és népszavazásokhoz, egyéb hasonlókhoz illeszkednek. És 
nincs is különösebben nagy jelentősége, mondjuk Sopron és Kismarton kivételével, a 
képviselő úrra nézek, ahol esetleg tényleg figyelik azt, hogy a szomszéd országban mi 
van. De igazából annak, hogy most hány héttel korábban kezdődik a kampány az egyik 
országban, meg a másikban, nincsen semmi jelentősége.  

Idejön az, amiről Takács Szabolcs beszélt, ez a következő pont, a logó. A logóról 
nagy vita volt, mindig erről van a legnagyobb vita minden fontos intézményben. Az 
egyik vita az volt, hogy legyen opcionális, és én egyébként ezt támogatom. Nem ez 
került be a végső szövegbe, ha jól emlékszem - Gertrúdra nézek, aki ennek a pontos 
tudója -, mert vannak olyan országok, például Svédország, ahol az egyik európai párt 
logója, meg a neve nagyon hasonlít egy svéd nemzeti pártéra. Mondom, van ilyen, 
Európa nagy, 500 milliós lakossággal, rengeteg párttal, sok száz, kétszáz, háromszáz 
párttal, és a többi, előfordulnak az ilyen típusú dolgok. Miért kellene ezekre 
rákényszerítenünk azt, hogy az Európai Néppárt… Ha Magyarországon is felírjuk 
mondjuk, talán még az európai szocialista párt esetében ez egy egyszerűbb eset, de 
hogyha felírjuk, hogy Európai Néppárt, abból nem biztos, hogy valaki a Fidesz-KDNP-
re gondol önmagában. Ott van ugyan segítésként annak a neve is, de zavart, 
félrevezetést, egyéb hasonlót kelt. Valaki azt mondja, hogy márpedig ő a Jobbikra akar 
szavazni, és nem látja, hogy most akkor az Európai Néppárthoz, a szocialistákhoz, vagy 
hová sorolja ezt a rendszert - elnézést, sértegetni senkit nem akartam. A lényeg az, hogy 
az opcionális lehetőséget nemzetileg meg kell adni. Hogyha valamelyik párt akarja, 
hogy felkerüljön az európai párt a neve mellé, akkor lehessen, ha nem akarja, akkor 
pedig nem. Akinek pedig nincs is európai pártja, annál pedig nyilván értelemszerű a 
dolog. 

A nemek közötti egyenlőség, ez szintén alapvetően nemzeti hatáskör. Itt azért 
szeretnék megosztani a jelenlévőkkel egy nagyszerű találmányt, ami Schöpflin 
professzor úr találmánya, mert a nemi kvótáknál az egy nő, egy férfi, egy nő, egy férfi 
javaslatot úgy hívják az angolok, hogy ziplist, tehát a cipzárból fakadóan, de nálunk a 
cipzár már eleve nem magyar szó, ezért a halszálkalista javaslatot tette meg. Mivel az 
angol is az egyik anyanyelve, ebből következően szerintem a halszálkalista nevet mint 
terjesztésre szánt új kifejezést mindenképpen honosítsuk meg a magyar nyelvben is.  

A postai és elektronikus úton való szavazás szintén az eljárás részleteibe 
avatkozik be, az összeférhetetlenség érdektelen, hiszen azok jelen pillanatban is 
meglehetősen szigorúak, ebben jelentős újdonság nincs.  

Van viszont egy olyan szempont, amire szeretném felhívni a jelen lévők 
figyelmét, és Magyarország számára adott esetben fontos lehet, ez a harmadik 
országban élő vagy dolgozó állampolgárok uniós szavazáshoz való joga, ami bennünket 
annyiban érint, hogy a határon túl számos, állandó lakhellyel egyébként 
Magyarországon nem rendelkező személy van. A Fidesz ezt azzal hidalta át, hogy a 
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listára föltett két határon túli magyart is, igaz, hogy őnekik magyar állampolgároknak 
is kell egyidejűleg lenniük ehhez, de ez nem oldja meg, tehát ettől még jelöltté 
nyilvánvalón magyar állampolgárság nélkül nem válhatna senki, aki, mondjuk 
Szerbiában vagy Kárpátalján, Ukrajnában él. De a lényeg az, hogy itt van egy olyan 
szabály, amit adott esetben érdemes nekünk is támogatni a vitákban, még akkor is, ha 
tudjuk, hogy már most vannak konkrét ellenzői ennek a Tanácsban, tehát nem sok 
esély van arra, hogy átmenjen. Hozzáteszem, a jelenlegi szabályok értelmezésével is, 
legalábbis én tudnám úgy értelmezni ezeket a szabályokat, hogy ha kellő szabadságot 
kapok, sem kizárt teljesen ennek a szabálynak az érvényesítése, de mindenképpen 
sokat segítene abban, hogy a Bíróság egy ilyen magyar lépést ne támadjon meg, ha egy 
ilyen szabály elfogadásra kerülne. De itt minden ország más megoldást alkalmaz. 
Hozzáteszem, a legjobb megoldás az lenne, ha nem egy szabály születne arra, hogy ezt 
megengedi a jogszabály, hanem ha ezt nemzeti hatáskörbe helyeznék, mert abban az 
esetben Magyarország dönthetne úgy, hogy állandó lakóhely nélkül is megadja a 
szavazati jogot az európai választáson a magyar állampolgároknak, azoknak is, akik 
esetleg nem uniós területen élnek, és akkor ez a problémát meg is oldja. 

Adatcsere a választási hatóságok között - ez nyilván támogatandó.  
Választási időpontok egységesítése, urnazárás - ezt a gyakorlatban megoldották, 

tehát ha ez a szabály nem kerül elfogadásra, egy kicsit hozzáigazítja már az egyébként 
elfogadott valósághoz a jogszabályt. (Dr. Józsa István megérkezik az ülésre.) 

Még egy olyan dolog van, ami végül is, ha jól emlékszem, csak a határozatba 
került bele, ez viszont a 16 évre való leszállítása a választási korhatárnak. Erre is az első 
mondatunk az, hogy ez nemzeti hatáskör. Sokszor ezt összekeverik a szülők szavazati 
jogával, amiről Magyarországon két, három vagy négy éve az alkotmány kapcsán egy 
vita volt. Ez a kettő két különböző dolog, hiszen a szülő teljes jogképessége, 
cselekvőképessége tudatában dönt ebben a kérdésben, egy kiskorúnál viszont nem 
ugyanez a helyzet. De nem ez a legfőbb érv ellene. A két kategória teljesen más elbírálás 
alá tartozik, nem keverendő össze. Volt egy nyomás az Európai Parlamentben, mert az 
Alkotmányügyi Bizottság meg is hívta az ifjúságot konzultációra, és csodák csodája, a 
fiatalok azt kérték, hogy őnekik legyen szavazati joguk ebben az ügyben. Ez kicsit olyan, 
mint hogy az Európai Parlament határozza meg a saját választására vonatkozó 
szabályokat. Ha a fiatalokat megkérdezik, hogy akarnak-e ők szavazni, hát persze hogy 
akarnak, mindenki akar, már a hatéves gyerekek is szívesen szavaznának, ha az 
óvodába bevinnék az urnát. Vagy megkérdezhetjük az állampolgárokat, hogy legyen-e 
adózás, vagy a bankokat arról, hogy legyen-e banki különadó, tehát minden ilyen 
kérdésben jó, ha az eredeti érintettekhez fordulunk.  

A lényeg az, hogy a 16 évnek van egy nagyon komoly és az iméntiekhez képest 
még komolyan is vehető ellenérve, ez pedig az, hogy az iskolákba vinné be a választási 
kampányt, amit így is nehéz onnan elkeríteni, mert nyilvánvalóan választások idején 
ez téma. Az Európai Parlament választása esetén azért ettől annyira nem félnék, nem 
hiszem, hogy ez heves és tüzes vitákat váltana ki bármelyik országban is, mondjuk 
Szlovákiában, ahol 15 százalékos a részvétel, de a lényeg az, hogy elvi alapon én azt nem 
támogatnám sem a magyar, sem pedig az európai parlamenti választásokon, hogy 
iskolákban még hivatalosan gimnáziumokban, középiskolákban lévő személyek külön 
szavazhatnak. Ez részben ott belül okozhat egy problémát, másrészt pedig a választási 
kampányt tenné ki olyan embereknek, akiknek még két évet, egy évet vagy hat hónapot 
kell várniuk arra, hogy ők is első szavazók lehessenek. Egyébként van néhány ország, 
például Ausztria, amely megvalósította ezt, nyilván ők ezért nagyon támogatják, de 
nekünk szerintem magunknak kell ebben az ügyben dönteni, tehát még csak azt se 
mondjuk, hogy ez ügyben határozzunk meg bármit is. A lényeg az, hogy hagyjuk 
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nemzeti hatáskörben, hogy ezt ki hogyan dönti el, ne legyen erre vonatkozóan kötelező 
szabály. 

Körülbelül ennyi. Elnézést, hogy több kitérőt is tettem, de talán a javaslat 
megértéséhez mindez szükséges, és ennek következtében talán egy kicsit világosabban 
lehet látni az összefüggéseket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úrnak az előadását. Reggelig elhallgattuk 

volna, ez volt az indok, amiért meghívtuk Szájer József képviselő urat, hiszen ha az 
európai parlamenti képviselők között van, aki ezt átlátja, akkor az képviselő úr, hiszen 
régóta foglalkozik nemcsak a magyar választás rendszerével, hanem az Európai 
Parlament választási rendszerével, és meghatározó véleménye és szava van az Európai 
Néppártban is. (Gyopáros Alpár távozik az ülésről.) 

Szeretném tájékoztatni képviselőtársimat, hogy a szubszidiaritás elvének 
sérelmét megállapító, indokolt véleményt fogadott el például a luxemburgi parlament, 
a svéd parlament, valamint a holland és a brit parlament mindkét kamarája, ami 
összesen nyolc szavazatot jelent. A határidő lejárt. Számos parlamenti bizottság 
politikai párbeszéd keretében küldte meg az észrevételt, például a cseh képviselőház 
uniós bizottsága, a finn parlament nagybizottsága, az ír parlament együttes 
környezetvédelmi és kulturális bizottsága, a litván parlament uniós bizottsága, a 
lengyel szejm és szenátus uniós ügyekkel foglalkozó bizottsága, valamint a román 
képviselőház európai ügyek bizottsága. 

Képviselőtársaim, hallottuk az államtitkár úr és Szájer képviselő úr előadósát. 
Akinek kérdése, véleménye van, kérem, hogy jelentkezzen. (Jelzésre:) Bana alelnök úré 
a szó. 

Kérdések, véleménynek 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a 
részletes beszámolót és azt is, hogy saját véleményét is hozzátette minden egyes 
ponthoz Szájer József európai parlamenti képviselő úr.  

Államtitkár úrnak ahhoz a megjegyzéséhez tudok csatlakozni, és én is hasonlóan 
látom, amit egyébként EP-képviselő úr is nagyjából így fogalmazott meg, hogy azért ez 
a szintű egységesítés, ami bizonyos pontoknál felmerül, semmiképpen nem lenne 
elfogadható, tehát helyénvaló az, ha mi ezzel szemben foglalunk állást.  

Egy rövid megjegyzést azért tennék ahhoz - ha már itt nagyon sok kérdésbe 
belementünk -, hogy mondjuk, a Nemzeti Front vagy a UKIP elég jelentős 
támogatottsággal rendelkeznek a saját országukban, csak hát többségi választási 
rendszerük van nemzeti szinten, ezért nem tudnak olyan módon megjelenni a tagállami 
parlamentekben, az európai parlamenti választásokon viszont nyilvánvalóan nagyobb 
mandátumszámra tudnak szert tenni. Tehát e két párt esetében én azért azt látom - 
főleg a Nemzeti Frontnál, amely akár az elnökválasztás tekintetében kiemelt 
eredményeket tud felmutatni -, hogy komoly társadalmi támogatottságot élveznek. Az, 
hogy egy-két kisebb pártot valóban ki kell szűrni, amelyeknél ez nincs meg, az egy 
értelmes vita lehet, amit itt a németek által felvetett küszöbérték kapcsán elmondtak, 
de ránk ez valóban nem vonatkozik, hiszen az EP-képviselőink száma miatt egyébként 
is létezik végül is ez a bizonyos küszöb, ha nem is leírt módon. 

Postai, elektronikus, internet útján történő szavazás is megjelent itt a 
javaslatban. Én azt gondolom, ez egy olyan pont, aminek az alaposabb elemzése 
mindenképpen fontos lenne európai uniós szinten is meg egyébként szerintem 
tagállami szinten is, tehát ilyen irányú elmozdulás mindenképpen üdvözlendő és 
fontos lenne, már csak azért is, mert ezáltal a fiatalok részvételét szerintem tudnánk 
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ösztönözni. És akkor itt kicsit átvezetnék a 16 éves korhatár kérdéséhez, ami számomra 
egy bizonytalan dolog, én sem tudom eldönteni, érvek, ellenérvek vannak, a saját 
pártunkon belül is többször folytattunk vitát, hogy vajon ez jó lenne-e. Az osztrákoknál 
ez működik, a többi európai uniós tagállam esetében nem. Mindenesetre az biztos, 
hogy a fiatalok választásokon való részvételét szerintem lehetne erősíteni azokkal a 
módokkal, amik szerintem pozitív éllel megjelennek ebben a javaslatban, még ha 
összességében az egészből nem is lesz semmi, ami pedig nem is probléma az én 
véleményem szerint sem. 

És akkor még rövid megjegyzésként a nők politikai döntéshozatalban való 
részvétele kapcsán. Igen, én csatlakoznék ahhoz az állásponthoz, hogy ez fontos lenne, 
jó lenne, ha egy ilyen irányú elmozdulás történne bármely tagállamban és hazánkban 
is, de nem gondolom, hogy erre a nemi kvóta, vagy éppen a halszálkalista lenne a 
legmegfelelőbb mód. Tehát ennek nem így kellene történni, és nem hiszem, hogy ez 
vezetne a megoldás irányába, de valóban, egy fontos kérdésről van szó, amiről szintén 
érdemes beszélgetni és vitát folytatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselő úré a szó. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a 

jelenlévőktől, hogy csak késve érkeztem, de kellően el nem ítélhető módon a 
frakcióértekezletünkön vettem részt. Kicsit szerencsétlen, hogy ez minden hétfőn, vagy 
jelen esetben kedden, délelőtt van.  

Úgy gondolom, hogy ez a 16 éves korhatár, meg egyáltalán a fiatalok részvétele 
a képviseleti demokráciában, a véleménynyilvánításban rendkívül exponált és fontos 
kérdés. Nem várom el, hogy a frakcióelnök úr tudjon róla, de van egy világszervezete a 
parlamenteknek, az Interparlamentáris Unió, amelynek Magyarország 125 éve a tagja, 
és ennek a tavaszi közgyűlésén az elmúlt héten a központi téma a fiatalok és a 
képviseleti demokrácia kérdése volt, ugyanis itt egy nagy mintavételre van lehetőség. 
160 országból gyűjtötték össze az adatokat, több, mint 47 ezer parlamenti képviselőből 
ebben a 160 országban kevesebb, mint 2 százalék a 35 év alatti. Tehát 1,9 százalék, ami 
igen figyelmeztető jel, hogy az ifjú generáció, amely igazából a demokrácia 
letéteményese kell, hogy legyen, mert ők viszik tovább ezt a gondolkodásmódot, ezt az 
elkötelezettséget, ilyen nagyon alacsony, rendkívül alacsony arányban vesznek részt a 
tényleges nemzeti parlamenti munkában.  

Tehát ilyen értelemben én nem tartom olyan helyből elutasítandónak a 16 
évesek szavazati lehetőségét, és különösen nem azzal az érvvel, amit a frakcióelnök úr 
mondott, hogy hát nem szabad bevinni az iskolába a politikát. Egy európai politikát 
lehet, hogy éppen tanítani kellene már középiskolai szinten.  

Nagyon szeretném, hogyha ez az érzékenysége a saját pártján belül is 
érvényesülne. Nem akarok konkrét példát mondani, a saját választókörzetemben, a 
XI.-ben, a fideszes képviselőjelölt Gazdagréten fideszes tornazsákokat, narancssárgát, 
Fidesz felirattal, osztogatott, tartalommal, hogy ne csak egyszer lássa a gyerek, meg a 
szülő, ezt az iskolában osztották ki, hogy amikor jár a gyerek iskolába, a mindennapos 
testnevelés keretében, akkor ott legyen nála az a fideszes tornazsák, aminek persze, 
nagyon praktikus haszna van, a gyereknek van mibe rakni a tornafelszerelését, de az 
iskolába viszi a fideszes reklámot. Tehát én úgy gondolom, hogy van mit keresni ezen 
a területen, hogy az iskolák maradjanak intaktak a politikától, de nem biztos, hogy az 
európai ügy az, amitől ezt olyan különösebben félteni kellene. 

A másik, amit kicsit ironikusan jegyzett meg a frakcióelnök úr, hogy 
megkérdezni a választópolgárokat, hogy például akarnak-e adózni. Azért egy korrekt 
kérdésfeltevésnek véleményem szerint itt lenne tere, ugyanis értjük mi a kétfarkú 
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kutyapárt programját, hogy az van a programjukban, hogy mindenki kapjon ingyen 
sört. Ezzel körülbelül analóg az, hogy megkérdezzük az állampolgárt, hogy akar-e 
adózni, mert erre a természetes válasz az, hogy nem. De ha megnézzük a politika, a 
társadalomfejlődés, egyáltalán az állami költségvetések fejlődésének a menetét, azt 
azért látjuk, hogy az adózás bevezetése a köz érdekének az egyre fokozottabb 
megjelenése volt az európai demokráciákban. Tehát lehet, hogy egy korrekt 
kérdésfeltevéssel azért nem biztos, hogy ugyanazt a választ kapnánk. És lehet, hogy 
nem arra kellene hergelni az adózókat, hogy akkor van neked jó kormányod, ha minél 
kevesebb adót kell személy szerint neked, a kis fizetésűnek fizetni, hanem úgy, hogyha 
a nagyobb fizetésűek vagy a nagyobb jövedelműek többet fizetnek, és te, mint 
állampolgár, többet kapsz a közszolgáltatások keretében.  

Tehát én javasolnék egy kellően differenciált megközelítést ezekben a 
kérdésekben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl Mátyás képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Már csak azért is, mert 

Szájer képviselő úr Kismartont és Sopront összehozta, és valóban, ahogy Bana alelnök 
úr is mondta, az osztrákok megcsinálták ezt a 16 éves korhatárt. De azzal együtt, amit 
most Józsa képviselő úr mondott, nem az hangzott el, hogy az európai szisztémát 
bárhol ki kell tiltani az iskolákból, tanítani lehet, valóban, tanítsuk is. De azt, hogy 16 
évesen a politikát mélyen bevigyük az iskolába, ezt magam is elutasítom, függetlenül 
attól, hogy most képviselőtársam választókörzetében volt egy olyan, vagy nem volt.  

Én ezt nem hoznám össze azzal, hogy valóban, amiben felelőssége lenne a 
szülőknek és az oktatási rendszernek, hogy felkészítsük a fiatalokat a demokratikus 
választásokon való részvételre. Ebben megáll a felelőssége mindenkinek, minden 
pártnak is megáll, de hogy 16 év alatt a középiskolában kezdjünk el politizálni, ez 
végképp nem tartható. Énszerintem ez nem egészen járható út.  

Az tény, hogy a fiataloknak minél inkább be kell mutatni, hogy mi az, hogy 
választójog, mi az, hogy választásra való felkészülés. Utána mondott egy extrém példát 
a képviselő úr, azt emelte ki, hogy az adózásban részt akar-e venni, vagy nem, ezt 
valóban nem is kellett volna idehozni.  

De egyébként a választással kapcsolatban én azt tudom mondani, mint ahogy itt 
az államtitkár úr is és a képviselő úr is elmondta, hogy a mi rendszerünk olyan, hogy 
olyan túlzott mértékben minket különösebben az, ami most előttünk van, nem 
befolyásol. Az, hogy a németek felé van egy elkötelezettségünk, az tartható, azzal együtt 
meg minket nem érint különösebben.  

Én úgy gondolom, az pedig, amikor arról beszélünk, hogy a szubszidiaritás 
miként tud megvalósulni, és miként nem, az a mi saját hatáskörünk, hogy hogyan 
tudjuk leszabályozni azokat a választási rendszereket, amiket mi alkalmazunk, és amik 
egyébként jelen esetben is összhangban vannak az Európai Unióval. 

Ami elhangzott a nők képviselete kapcsán. Ez egy hosszú-hosszú ideje - nagyon 
sok hölgy van itt az ülésteremben -, régóta visszatérő, állandó probléma. De azért azt 
is őszintén el kell mondani, hogy azért az nem megoldás, hogy azt mondjuk, hogy most 
cipzár-rendszer vagy szálkarendszer legyen, hanem megint csak odáig kell eljutni, 
ahova magunknak is el kellene jutni, hogy a listákon a pártok itt-ott valóban maguk 
tegyék meg a javaslatokat, nem pedig előírjuk kötelező módon, hogy körülbelül 
ennyien vegyenek részt, vagy annyian vegyenek részt a listákon, vagy hogy ez jár.  

És most elnézést kérek a hölgyektől, de valahogy akkor ott is mégiscsak a 
demokráciát kellene keresni, hogy miként jutunk oda a listára. Tehát én híve vagyok 
annak, mert valóban, hosszú ideje részt veszünk bármilyen európai rendezvényen, a 
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skandinávok különösképpen, de sokan mások is, és állandóan nekünk szegezik a 
kérdést, hogy hogyan is van ez nálatok. És valóban nem tudok mit csinálni, csak irulni-
pirulni, de az a része mégiscsak nagyon elgondolkoztató, hogy egyszerűen csak 
hagyjuk.  

Az más kérdés, hogy a pártoknak megvan a felelőssége ebben, de a saját 
felelősségük, hogy hogyan állítják fel a listáikat, nem pedig kötelezően előírjuk ezt. Én 
ennyit szerettem volna hozzátenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés nincs. Én egyébként nem látom nagy 

jövőjét ennek a javaslatnak, hiszen gondoljunk bele, az európai jogalkotási 
mechanizmust látva, a Tanácsban egyhangú szavazatra lenne szükség, és utána meg a 
28 európai tagország ratifikálására. Tehát biztos, hogy érdekes és jó ez a vita, de ennek 
a megvalósulásának gyakorlati haszna jelenleg nincs. 

Tisztelt Bizottság! Visszaadom a szót az államtitkár úrnak és a képviselő úrnak. 

Takács Szabolcs Ferenc válasza 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Nekem különösebb hozzáfűznivalóm nincs, azt hiszem, képviselő úr 
nagyon részletesen bemutatta ennek a javaslatnak a valódi lényegét és az anomáliát. 
Köszönöm szépen a megjegyzéseket. A kormány részéről ez a vonal, amit viszünk, amit 
kifejtettem. Köszönöm. 

Dr. Szájer József válasza 

DR. SZÁJER JÓZSEF európai parlamenti képviselő: Én is köszönöm az 
érdeklődést meg a kérdéseket. Ha más nem, annyi értelme van, hogy vita van ilyen 
kérdésekben az Európai Parlamentben meg máshol is, a nemzeti parlamentekben, és 
ezek fontos kérdések. Elnézést, ha kicsit megrögzött stílusom miatt néha 
ironikusabban fogalmazok, mint az illendő lenne, főleg ezek között a nagy tiszteletre 
méltó falak között, de ezek értelmes viták, mindegyik olyan kérdés; a választójog 
mindig fölveti a demokrácia-részvételnek azokat a kérdéseit, amelyek mindenkit 
érintenek, és nincsenek tabutémák, tehát nincsenek olyan kérdések, amelyeket ne 
lehetne megvitatni.  

Én a UKIP és a Front National példát valóban a reprezentativitás 
összefüggésében hoztam, de valójában arra gondoltam, hogy ők kormányon nem 
voltak, de azt, hogy ők arányosan és megfelelő módon vannak pont abban az 
intézményben képviselve, ahol egyébként egyedül arányos a választás, azt nem vitatom 
- de se a francia, se az angol választójog kérdéseibe nem akarok belemenni, éppen elég 
baj, amikor a mi választójogi rendszerünket, nem tudom, Amerikából és 
Spanyolországból meg egyéb helyekről szokták vitatni -, ez az ő dolguk. Ők kétféle 
rendszert alkalmaznak - ebben van egy ellentmondás -: az Európai Parlamentbe 
arányosan választják a képviselőket, a nemzeti parlamentjeikbe pedig egy másik, 
inkább egyéni és többségerősítő módszereket alkalmaznak minden országban; a 
kormányzóképesség miatt használják ezeket a szempontokat, mert igazából ez a dolog 
lényege, és erről beszéltem én is, hogy ezek a pártok kormányzati felelősséget nem 
viseltek, tehát másképpen viselkednek egy helyzetben.  

Azt is hozzáteszem, a polgárok számára ezt akár előnynek is lehet tekinteni, mert 
nincsenek belefáradva a korábbi előzményekbe, se személyi összetételükbe, se 
döntéseikbe, tehát ez a normál módja a világnak, hogy új pártok létrejönnek. De kicsit 
túlzónak tartom, hogy az Európai Parlament tele van olyan pártokkal, amelyek nem 
tudnak és soha semmiféle tapasztalattal nem rendelkeztek arra vonatkozóan, hogy 
hogyan kell fontos döntéseket meghozni, és mivel az Európai Parlament óriási 
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hatalommal rendelkezik, rengeteg kompetenciája van, gazdasági szabályaink egy jó 
részéről az Országgyűlés helyett ők döntenek, vagy mi döntünk, ennek 
eredményeképpen ezek a kérdések fontosak. 

Posta-internet ügyben azt mondom, szubszidiaritás, tanuljunk másoktól. Tehát, 
ha vannak olyan jó technikák, amiket el tudunk lesni, küldjük ki a mi választási 
szakértőinket, egyéb hasonlót, tanuljuk meg tőlük, hogy hogyan lehet biztonságosan, 
és aztán alkalmazzuk, ha kell, de ne akarjuk, hogy bárki Brüsszelben vagy akárhol 
eldönti helyettünk, hogy mi mit tartunk biztonságosnak. Ha amerikai tévésorozatokat 
nézünk vagy akár a konkrét hírfolyamot, akkor is láthatjuk, hogy ott azért a szavazatok 
számlálgatásával, proxy-szavazatokkal, levélben érkezett szavazatokkal, elektronikus 
dolgokkal kapcsolatban még mindig vannak adatvédelmi meg biztonsági problémák, 
ezekről szoktak szólni a nagy viták. 

A női kvóta kérdése egy értelmes vita, de én nem vagyok híve annak, hogy ezt 
bármilyen módon erővel, főleg nem kívülről döntsék el. Ha egy ország úgy akarja, hogy 
ilyen listát akar állítani, az a saját belső demokráciájának a kérdése, ezt szintén ne 
Európában döntsék el. 

Az 16 éves korhatár, amihez többen is hozzászóltak, az is egy értelmes vita, a 
választójog határait folyamatosan, amióta létezik, azóta feszegetjük, és lehet hozni 
érveket egyébként mellette is, ellene is. Az IPU-ban egyébként voltam én valamilyen 
albizottságának az elnöke, minden félévben ki kellett menni Zürichbe meg Genfbe és 
ott mindenféle jó tanácsokat kellett adni. Például az egyik afrikai kolléga ki akarta 
hagyni a titkosságot a választási elvek közül, mert akkor az ő törzsük nem tudja 
megmutatni a választás után az érintett törzsfőnöknek, hogy hogyan szavazott, tehát 
ha titkos a szavazás, akkor nem tudja utána bizonyítani. Ezért javasolta a derék, azt 
hiszem, kongói úr - kiváló választási szakértő volt -, hogy a titkosságot ne tegyük be a 
szavazás univerzális alapelvei közé. 

Ami a 16 éves korhatárt illeti, itt abba a hibába estem, amitől óvtam a 
jelenlévőket, hogy összekeverjék a határozatban és a konkrét szövegben benne lévőket. 
Ezt a Parlament nem is merte beletenni a jogszabályba, tehát nincs benne, csak 
ajánlásként javasolja, hogy egyébként vegyék figyelembe. Ez arra alkalmas egyébként, 
hogy az ittenihez hasonló vitákat létre lehessen hozni.  

Én úgy tudom, az adózás benne van a népszavazási tilalmak között jelen 
pillanatban, legalábbis a magyar Corpus Juris szerint, és ez talán nem véletlen, ennek 
vannak közjogi okai is, vagy legalábbis ilyen esetben. Hozzátenném egyébként, az 
megengedhető lenne, ha van olyan, parlamenti képviseleti demokráciából fakadó 
szándék, hogy polgárokat megkérdezzenek például egy-egy konkrét adónemmel 
kapcsolatban - mondjuk, kutyaadó vagy egyéb hasonló esetén, sokféle lehetséges -, de 
azt, hogy ezt a polgárok maguk kezdeményezhessék, nem tartom helyesnek. Itt a példát 
akár félre is tehetjük, pusztán az ellen az elv ellen küzdöttem, hogy mindenki a saját 
magára vonatkozó szabályokat maga határozhassa meg egy rendszerben, ahol nem 
kizárólag ő létezik. Nem akarok még bonyolultabb és tovább vitatható példákba 
belekeveredni, de a lényeg az, hogy a reprezentatív demokrácia azért létezik, azért 
létezik különböző vélemények összevetésének a lehetősége, hogy elkerülhessük azt, 
hogy mindenki lerázhassa magáról a felelősséget, és a kötelezettségek alkotmányba 
foglalása ezért nyilvánvalóan fontos. 

Köszönöm szépen a nagyon élénk és izgalmas vitát, és természetesen magam és 
kollégáim is - akár mind a 21 európai parlamenti képviselő nevében mondhatom, bár 
erre senki nem hatalmazott föl, de biztosan ők is - szívesen részt veszünk az ilyen típusú 
tárgyalásokon, egy kis hátteret tudunk adni arról, hogy nálunk az Európai 
Parlamentben milyen viták vannak, mert nyilván a képviselő hölgyek és urak erről 
többnyire csak a rövid hírekből értesülnek. Arról, hogy aztán konkrétan egy-egy 
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frakción belül milyen vita volt ezekben az ügyekben - és ez egy izgalmas vita volt az 
Európai Parlamentben is, még ha sokan fölöslegesnek éreztük is -, jó, ha van egy kis 
elképzelés, háttér. Nyilvánvalóan ez akkor is jó, ha ebből nem születik most jogszabály, 
mert a későbbiekbe ezeket hasznosítani lehet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak és különösen Szájer József 

képviselő úrnak a beszámolóját, előadását. Máskor is elvárjuk képviselőtársamat, már 
csak azért is, mert bizottságunk egyik elnöke volt, és nekünk nagyon fontos, hogy 
vigyázó szemünket most ne Párizsra, hanem Brüsszelre vessük, de nem a 
terroresemények miatt, hanem az Európai Parlament intézményei miatt.  

Egy szoros együttműködés szükséges bizottságunk és az Európai Parlament, 
különösen az illető pártok magyar delegációja között, hiszen a nemzeti jogalkotási 
folyamat egy része Brüsszelnek van átadva, így fontos ez az együttműködés, különösen 
a jelenleg kialakult helyzetben, amikor is nagy vita van a nemzeti parlament szerepének 
a növeléséről. Különösképpen ez ügyben szoktam mondani az európai kollegáknak, 
hogy tessenek már elolvasni a lisszaboni szerződést, és betartani azt, amire jelenleg 
lehetőségünk van, és utána beszéljünk arról, hogyan lehet ezt bővíteni.  

Nyilvánvaló, hogy a következő COSAC plenáris ülésén például a nemzeti 
parlamentek szerepe ismételten előjön. Reméljük, hogy ez ügyben mi tudjuk hallatni a 
magyar bizottság és a magyar parlament hangját.  

Jelzem képviselőtársaimnak, hogy a mai vitánk alapján a bizottságunk is 
kialakítja majd a véleményét a kérdésről politikai párbeszéd keretében, így a 
közeljövőben ismét foglalkozunk a választójogi reformmal.  

Valamint tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő 
ülésére holnap, 2016. március 30-án, szerdán reggel 8 óra 15 perckor kerül sor ebben 
a teremben.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenést. A bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 30 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 


