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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 37 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 sajtó igen tisztelt képviselőit, valamint a napirendi pontok előadóit.  

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján az eseti képviseleti megbízásokkal, jelentem, bizottságunk határozatképes. 

A második teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Képviselőtársaim a 
törvényi előírásnak megfelelően időben megkapták a mai napirendi javaslatomat, ami 
a következő. Az 1. napirendi pont: tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről. A 
napirendi pont előterjesztője Iain Lindsay nagykövet úr és Takács Szabolcs 
államtitkár úr. A 2. napirendi pontunk: döntés egyeztetési eljárások 
kezdeményezéséről a házszabály 140. § (2) bekezdése alapján. Ez összesen hét 
egyeztetési eljárást jelent. A 3. napirendi pont: Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája, vitához kapcsolódó 
bizottságként fogjuk megtenni szavazatunkat. Az előterjesztő a Pénzügyminisztérium 
képviselője. A 4., egyben utolsó napirendi pont: tájékoztató az Európai Bizottság 
2018. évi uniós igazságügyi eredménytábla című közleményéről. A napirendi pont 
előterjesztője Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint Szecskó 
József, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi szolgáltatásokért felelős államtitkára.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. 
Ki az, aki elfogadja a napirendi pontok tárgyalását? Tessék szavazni! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen.  

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta. (Ungár Péter és Dunai Mónika megérkezik az ülésre.) 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy napirend előtt beszámoljak arról, hogy 
a mai ülésünk megtartásához a házszabály 108. §-a alapján szükséges házelnöki 
egyetértést megkaptuk.  

A plenáris ülés napirendjére tekintettel a 2. napirendi pont tárgyalását 
követően szünetet rendelek el, a határozathozatalokat követően pedig folytatjuk az 
ülést, várhatóan dél körül fogjuk befejezni. 

Arról is tájékoztatom a bizottságot, hogy Ritter Imre, a nemzetiségi bizottság 
elnöke levében fordult hozzám, és kérte, hogy Giricz Vera ruszin és Kreszta Traján 
román nemzetiségi szószóló a bizottság munkájában részt vehessen. Emlékeztetem 
képviselőtársaimat, hogy az előző ciklusban hasonló módon Koranisz Laokratisz 
korábbi görög nemzetiségi szószóló volt üléseink rendszeres résztvevője.  

Végül szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy a mai ülésünket követően 
rövid ParLex-bemutatóra kerül sor. 

Tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről  

(A napirendi pont tárgyalása folyamatos angol-magyar szinkrontolmácsolás 
mellett folyik.) 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az 1. napirendi pont tárgyalásához. 
(Hozzászólását angol nyelven folytatja.) Engedjék meg, hogy az 1. napirendi pontot 
felvezessem, ami egy rövid tájékoztató lesz a brexittel összefüggésben felmerülő 



6 

kérdésekről. Először is szeretném üdvözölni a bizottságunk ülésén excellenciás urat, 
Iain Lindsay nagykövetet és Takács Szabolcsot, a Miniszterelnökség államtitkát. 
Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, mint ahogy azt egyébként már 
korábbi alkalmakkor is több ízben megtette.  

Igen tisztelt Kollégák! A brexit egy kulcsfontosságú kérdést képvisel, már ami 
az Európai Unió jövőjét illeti, illetve azokat a kapcsolatokat, amelyek a tagországok és 
az Európai Unió között húzódnak. A brexitre megszabott határidő kevesebb, mint 9 
hónap, az 9 hónap múlva következik be.  

Ebben a pillanatban még változatlanul vannak nyitott kérdések, mégpedig a 
brexit részleteivel kapcsolatban. Ilyen például az ír határkérdés, vagy pedig a jövőbeni 
EU-s kapcsolatok. 

Mint ahogy arra emlékszünk, Michel Barnier EU-s főtárgyaló nemrégiben 
Magyarországon járt, és azt fejezte ki, hogy szeretné az EU 27-ek egységét 
megteremteni. Lindsay nagykövet úr és Takács Szabolcs államtitkár úr már 
tájékoztattak bennünket több ízben is, mint ahogy mondtam már, korábbi parlamenti 
ciklusokban a brexit állásáról. Ismételten köszönöm az önök együttes jelentétét.  

Engedjék meg, hölgyeim és uraim, hogy rögtön megadjam a szót excellenciás 
úrnak, nagykövet úrnak, ezt követően pedig az államtitkár úrnak. Nagykövet úr! 

Iain Lindsay tájékoztatója 

IAIN LINDSAY, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete: Köszönöm 
szépen, elnök úr. (Hozzászólását magyar nyelven folytatja.) Köszönöm a megtisztelő 
meghívást. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek ma reggel. Köszöntöm az 
államtitkár urat, a bizottság tagjait, valamint a jelenlévő képviselő hölgyeket és 
urakat, a kormányzat és a sajtó képviselőit. 

(Hozzászólását angol nyelven folytatja.) Legutolsó, októberi ittlétem óta azt 
gondolom, hogy jelentős haladást tudtunk elérni az Európai Unióból történő 
kilépésünkről. A mai napon, ha megengedik, négy területtel szeretnék foglalkozni 
részletesebben: a sikeres kivonulási tárgyalásokról és mindenféleképpen szeretnék 
beszélni az állampolgári jogok kérdéséről. Szeretnék beszélni néhány kihívást jelentő, 
problematikus kérdésről. Említette az elnök úr az északír-ír határ kérdését. 
Szeretném röviden összegezni a jövőbeni kapcsolatokat az Európai Unió és az 
Egyesült Királyság között, amit szeretnénk a gazdaság és a biztonság kapcsán elérni. 
És mindenféleképpen szeretnék szólni néhány szót a magyar-angol kétoldalú 
kapcsolatok erősítéséről. 

Engedjék meg, hogy először is beszéljek a tárgyalásokról és az ott elért 
eredményekről! A tárgyalásaink első fázisa a kivonulásunkról tavaly decemberben 
fejeződött be. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság főtárgyalói megállapodtak, 
elfogadtak egy, az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő rendezett 
kivonulásáról szóló közös jelentést, ami három területet taglal, az állampolgári 
jogokat, a pénzügyi elszámolást és az északír határt.  

2018 márciusában egy újabb mérföldet értünk el, hiszen a Bizottsággal 
elfogadtuk a kivonulási szerződés, a kilépési szerződés tervezetét, illetve egy 
végrehajtási időszakra vonatkozó megállapodás is született, amely 2019 márciusától 
2020. december 31-éig tart. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió 
tagja marad 2019. március 29-éig, azonban közös szabályok maradnak érvényben 
ezen időszak végéig. Ez viszont azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságban és az 
Európai Unióban élő állampolgárok, illetve vállalkozások változatlanul tervezhetik az 
életüket a kivonulásunkat követően. Ez jó hír a magyar állampolgárok számára és a 
vállalkozások számára.  
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További haladást is elértünk azzal, hogy sikerült véglegesítenünk a kilépési 
szerződést, újabb kérdésekben született megállapodás. Ilyenek például a piaci áruk 
elhelyezése, az Euratommal kapcsolatos kérdések, illetve egyéb polgári kereskedelmi 
ügyekben folytatott együttműködések.  

Ezzel egyidejűleg egyébként konstruktív beszélgetést folytattunk az Európai 
Unióval további kérdésekről, mint például az adatforgalommal, a rendőrségi, illetve 
bírósági együttműködéssel kapcsolatban, bűnüldözési ügyekben, illetve azt 
mondhatjuk, hogy most már a kilépési szerződésben érintett ügyek túlnyomó 
többségében megállapodtunk. 

Ha szólhatnék néhány szót az állampolgári jogokról! Ha brit állampolgárokról 
van szó az Európai Unióban, vagy pedig EU-s állampolgárokról az Egyesült 
Királyságban, az ő jogaik kérdése mindig is közös prioritást élvezett. Egy méltányos és 
viszonosságon alapuló megállapodás, amely egyébként mindkét típusú 
állampolgárnak gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy úgy éljék tovább az életüket, mint 
ahogy azt tették.  

Nagyon sok magyar az Egyesült Királyságban és nagyon sok brit állampolgár, 
aki Magyarországon él, aggályát fejezte ki amiatt, hogy mi fog történni a kilépést 
követően. Én rendkívül nagyra értékelem a magyar kormányzat folyamatos 
támogatását, amit kapunk egy méltányos megállapodás érdekében. S valóban, amikor 
Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016 novemberében Theresa Maynél járt, ő volt az 
első európai vezető, aki egy méltányos megállapodást sürgetett.  

A kilépési megállapodás tervezete 2018 márciusában már elismeri azt a 
jelentős hozzájárulást, amit az európai állampolgárok tesznek az Egyesült Királyság 
területén és fordítva. Ez egy fontos lépés volt annak érdekében, hogy megvédhessük 
állampolgáraink jogait.  

Néhány héttel ezelőtt, június 21-én a brit kormányzat további részleteket adott 
közre azzal kapcsolatban, hogyan fogják megoldani azt, hogy biztosítható legyen 
európai uniós állampolgároknak és családjaiknak a folyamatos élet és munka az 
Egyesült Királyság területén.  

Ebben az évben kezdődik, indul be egy program, ami lehetővé teszi, hogy a 
2020. előtt érkező európai uniós állampolgárok letelepedett státuszt kaphassanak. Ez 
azt is jelenti, hogy egyébként ebben a pillanatban semmit nem kell tenniük az EU-s 
állampolgároknak, semmi nem fog változni a jelenlegi jogaikban 2020. december 31-
éig.  

A programban való részvételhez való csatlakozás határideje 2021. június 30. 
lesz. Egyébként ezt a programot az év során folyamatosan fogjuk bevezetni és 
kiterjeszteni. Nagyon egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy EU-s állampolgárok, 
magyarok, akik az Egyesült Királyságban élnek, nem kell, hogy elhagyják Nagy-
Britanniát akkor, amikor mi kilépünk.  

Néhány szót Észak-Írországról és Írországról. Folytattuk a tárgyalásokat a 
Bizottságban ebben a kérdésben. A mi kilépésünk különleges kihívást jelent, ezért a 
tárgyalások homlokterében folyamatosan szem előtt tartottuk az úgynevezett belfasti 
megállapodást. 

Nem fogunk semmit megengedni, ami egyébként a történelmi írországi 
megállapodást bármilyen módon hátrányosan érintené. Teljesen kizártuk bármilyen 
fizikai határkerítés vagy pedig határőrizet kérdését, infrastruktúra kérdését. Ezért 
gyakorlatilag egy ideiglenes vámmegállapodás lehetne a megoldás a szárazföldi 
határra Észak-Írország és Írország között, de ez csak specifikus és rendkívül 
korlátozott körülmények között lépne életbe, ha például késne a jövőbeni 
megállapodást szabályozó, egyébként vámügyi megállapodás elfogadása. Egyébként 
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ez még további tárgyalás témája az Európai Unióval, azonban a kormányzatunk 
egyértelműen kijelentette, hogy ez nem az Egyesült Királyság preferált megoldása.  

Szeretnénk azonban nagyon tisztán fogalmazni: miközben van még néhány 
kérdés, amiről meg kell állapodnunk a kilépés kapcsán, úgy gondoljuk, hogy igenis 
tudunk megfelelő megoldást találni az egész Egyesült Királyságra nézve, beleértve 
Észak-Írországot, ami gyakorlatilag az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti 
kapcsolatokban lenne, erről szeretnék néhány szót szólni, a jövőbeni EU-brit 
kapcsolatokról. 

A jövőbeni kapcsolatokról szóló tárgyalások párhuzamosan folytak egyébként a 
kilépéssel együtt. Az Egyesült Királyság konkrét álláspontokat fogalmazott meg a 
kérdések egész széles körében. Mindkét tárgyaló csapat gyakorlatilag közzétette, hogy 
milyen témákat szeretne egyeztetni, ebben benne van a gazdasági, biztonsági 
partnerség, amelyről May miniszterelnök asszony beszélt, illetve az ehhez kapcsolódó 
intézményes elemek is, amelyek alátámasztják a kormányzati, illetve vitarendezési 
megoldásokat. Itt vannak még további olyan, együttműködést illető kérdések, mint az 
adatvédelem, illetve például a halászat egyedi problematikája. 

Néhány szót a jövőbeni gazdasági partnerséggel kapcsolatos reményeinkről. A 
lehető legszélesebb és legmélyebb együttműködést és megállapodást szeretnénk 
kötni, ami a lehető legtöbb szektort lefedi, és gyakorlatilag sokkal-sokkal meghalad 
minden más, az Európai Unió és más harmadik fél között kötött szabadkereskedelmi 
megállapodást. Ebben benne kell legyenek viszonossági alapon elfogadott 
kötelezettségvállalások, független döntőbíráskodási megoldás, folyamatos párbeszéd 
az Európai Unió és a mi szabályozóink között, különleges adatvédelmi megállapodás 
és erőteljes kapcsolatok a népeink között, akik még mindig szeretnének egymás 
országaiban élni és dolgozni. 

Szeretnénk egy olyan gazdasági partnerséget, ami a maximális előnyöket adja 
mindkét gazdaság számára, miközben tiszteletben tartja a másik intézményeit és 
autonómiáját. Abból az egyedi helyzetből indulunk ki, hogy az exitet, a kilépést követő 
másnap ugyanazok a szabályok lesznek, mint az összes többi európai uniós 
tagországban. Ez az új kereskedelmi megállapodás ezt az indulópontot kell tükrözze. 
A meglévő harmadikország-modellek nem adják a legjobb megoldást; az Európai 
Gazdasági Térséghez való csatlakozás - túl sokat veszítenénk az Egyesült Királyságban 
a demokratikus kontrollból, miközben egy CETA-jellegű megállapodás pedig túl 
alacsony szintű piaci hozzáférést biztosítana. 

Említettem az észak-írországi határt, ahol egy vészhelyzeti megoldásként 
javaslunk egy vámmegoldást. Kilépünk a vámunióból. Kétféle megoldást javasolunk a 
lehetséges vámkapcsolatokra nézve: egy olyan partnerség, amelyben biztosított lenne, 
hogy az Egyesült Királyságba érkezők áruk tekintetében, amelyeknek egyébként 
végcélja az Európai Unió, EU-s vámokat fizessenek, illetve egy rendkívül speciális, 
egyedi megoldást az észak-írországi helyzetre, Észak-Írország helyzetére. 

Engedjék meg, hogy még néhány szót szóljak a jövőbeni biztonsági 
partnerségünkről. Az Egyesült Királyság feltétel nélkül elkötelezett az európai 
biztonság iránt. Szeretném ezt megismételni: feltétel nélkül elkötelezettek vagyunk az 
európai biztonság iránt mint a legnagyobb hozzájárulója a kontinens biztonságának 
és védelmének. Számunkra a józan ész azt diktálja, hogy továbbra is 
együttműködjünk az Európai Unióval a biztonsági kapcsolatunk minden 
aspektusában: kül- és védelmi politikában, bűnüldözésben és bírósági, 
igazságszolgáltatási együttműködésben. Európa biztonsága a mi biztonságunk. A mi 
biztonságunk Európa biztonsága. Mély és történelmi elkötelezettségünk van 
Európában a béke, a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság iránt.  
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Amikkel szembenézünk fenyegetések, nem ismerik a határokat, és nem 
különböztetnek meg határok között, az ideológia nem állhat az utunkba akkor, 
amikor egy egyedi, új biztonsági partnerséget alakítunk. Meg kell őriznünk azt a 
gyakorlati együttműködést, amit kiépítettünk és támogattunk évtizedeken keresztül. 
Miközben felismerjük, hogy a dolgoknak meg kell változni, amikor kilépünk az 
Európai Unióból, ezt nem lehet megtennünk az állampolgáraink biztonságának 
hátrányára. Ez azt jelenti, hogy megfelelő módon hozzá kell járulnunk azoknak a 
programoknak a fenntartásához, amelyekben benne szeretnénk maradni, és ha bent 
maradunk európai uniós ügynökségek munkájában, akkor tiszteletben kell tartanunk 
az európai bíróságok hatáskörét. Ez például az Európai Unióval való együttműködés 
olyan területeit illetheti, mint az Europol vagy európai elfogatóparancs intézménye, 
európai mechanizmusokkal tudunk megosztani gyors, létfontosságú információkat, 
ezzel megakadályozva terrorista támadásokat. Az Egyesült Királyság nem kell az 
Európai Unió tagja legyen ahhoz, hogy ez folytatódjon. Túl kell lépnünk a meglévő 
precedenseken annak érdekében, hogy biztosítsuk a biztonsággal kapcsolatos 
partnerséget, mert Európa biztonsága a mi biztonságunk. 

Ha néhány szót szólhatok a kétoldalú kapcsolatokról. Theresa May 
miniszterelnök asszony egyértelművé tette, hogy az EU-ból lépünk ki, és nem 
Európából. Nem hátat fordítunk Európának. Elkötelezettek vagyunk az Európával 
kapcsolatos kétoldalú kapcsolataink iránt, még többet fektetünk a kapcsolatainkba 
Európával, építve arra a kiváló együttműködésre, ami már sok területen megvalósul. 
Amint az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, különböző módokon kell majd 
együttműködnünk. Nem fogunk ugyanabban a közös intézményes keretben ott ülni, 
nem fognak menni a minisztereink automatikus kötelezettségvállalással részt venni a 
rendkívül gyakori Tanács-üléseken. A kétoldalú együttműködés viszont ilyen 
szempontból fontos komponense lesz a jövőnek. A mi víziónk egy olyan jövő, 
amelyben erős keretekben együttműködünk az Európai Unióval, de ezt megerősítjük 
a kétoldalú kapcsolatainkkal mind a 27 országgal, köztük Magyarországgal. 

A legutóbbi meghallgatásom során is elmondtam itt, hogy a kétoldalú 
kapcsolatok egyre erősödnek. Október óta négy brit miniszter látogatott 
Magyarországra, köztük David Davis, az EU-ból való kilépési miniszter, Boris 
Johnson külügyminiszter. Szijjártó Péter külügyminiszter kétszer is járt a 
közelmúltban Londonban, kétoldalú találkozókat folytatott vezető angol 
miniszterekkel, és pont múlt héten Szalay-Bobrovniczky Kristóffal voltam egy 
konferencián, aki a magyar nagykövet Londonban, vele is a kétoldalú stratégiáinkról 
beszéltünk, amellyel kapcsolatban a két nagykövetnek kell dolgoznia.  

Zárásképp, elnök úr, miközben természetesen még mindig vannak kérdések, 
amelyekről meg kell állapodnunk az EU-ból való kilépés kapcsán, konstruktív 
beszélgetéseink voltak, és a tárgyaló csapataink továbbra is fognak dolgozni annak 
érdekében, hogy ezeket véglegesítsük ebben az évben. A legfontosabb kérdés továbbra 
is az, hogy a megfelelő jövőbeni kapcsolatról tárgyaljunk. 

Egy ambiciózus célunk van, mégpedig egy erőteljes jövőbeni kapcsolatra nézve. 
Június 26-án az európai uniós kilépési törvény megkapta a királyi beleegyezést, ez a 
történelmi jogszabály biztosítja azt, hogy 40 évnyi európai uniós jogszabállyal együtt 
is a kilépést követően érvényben maradva sima kilépést engedélyez. Nemrégiben May 
miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány július 9-én ad közre egy fehér könyvet, a 
jövőbeni kapcsolatainkról szóló fehér könyvet. Arról beszélt, hogy ebben részletesen 
megírjuk, hogy milyen kapcsolatokat szeretnénk az Európai Unióval. Úgyhogy 
nagyon reméljük, hogy a fehér könyv után felgyorsulnak a tárgyalásaink, 
intenzívebbek lesznek, és meg vagyunk győződve arról, hogy meg tudunk állapodni a 
lehető leghamarabb a kilépési szerződésről és a jövőbeni keretekről. 
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Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy megjelenhettem. 
Mindig örömömre szolgált ez, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, 
amire lehet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Most megadom a szót Takács 

Szabolcs államtitkár úrnak. Hallgassuk meg a kormány pozícióját, véleményét. Tessék 
parancsolni!  

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm mindenekelőtt a 
meghívásukat az Országgyűlés szakbizottságának mai ülésére. Nagyon örülök annak, 
hogy Iain Lindsay nagykövet úrral immár sokadik alkalommal közösen tudjuk 
értékelni egyrészt a brit kilépési tárgyalások aktuális helyzetét, az eddig elért 
eredményeket, illetve a jövőbeli ambíciókat, és ezzel párhuzamosan a magyar-brit 
kapcsolatok perspektíváit. 

Már csak azért is fontosnak tartom, hogy a brexittémáról beszélünk ebben a 
körben, ennek a bizottságnak az ülésén, mert az Európai Unió belső életét érintő 
viták, kihívások, mint például akár az uniós költségvetési tárgyalásokkal összefüggő 
kérdések, vagy nyilvánvalóan kiemelten az Európai Unió reakciója a migrációs 
kihívásokra, egy picit talán mondhatom úgy is, hogy objektív okokból, de háttérbe 
szorítják a brexittárgyalások kérdését, holott egy olyan nagyon komoly és súlyos 
kérdésről van szó, amely hosszú távon meg fogja határozni az Európai Unió globális 
relevanciáját, legyen szó akár gazdasági versenyképességről, vagy védelmi 
képességekről, biztonságpolitikai reakcióképességekről. Hiszen arról van szó, hogy 
egy precedens nélküli ügyet tárgyalunk ki, amikor is egy tagállam kilép az Európai 
Unióból. Ráadásul egy olyan tagállam, amely a világ egyik legerősebb állama, 
nemcsak azért, mert az ENSZ Biztonsági Tanácsának egy állandó tagja, nemcsak 
azért, mert nukleáris hatalom, nemcsak azért, mert a világ ötödik legerősebb 
gazdasága, hanem azért is, mert az Egyesült Királyság történelme, múltja, kultúrája, 
imázsa jelentős mértékben erősítette az Európai Unió globális megítélését, és 
ugyanígy a kilépés, mi úgy gondoljuk, hogy gyengíti az Európai Unió globális imázsát. 

Tehát ennek van egy ilyen hatása, egy ilyen következménye is. Már csak ezért is 
abban vagyunk érdekeltek, hogy mind az egész kilépési tárgyalási folyamat, mind az 
azt követő viszonyrendszer a lehető legkevesebb károkozást jelentse mind az Egyesült 
Királyságnak, mind az Uniónak, hiszen a globális szereplők nagyon szoros 
figyelemmel kísérik mindazt, ami zajlik a brexittárgyalások keretében. Azért is, mert 
persze nagyon komoly gazdasági érdekeik vannak, de azért is, mert nyilvánvalóan 
próbálják saját magukat is pozícionálni a jövőhöz, hogy az Egyesült Királysággal, 
illetve az Európai Unióval, a belső piaccal milyen kapcsolatuk fog kialakulni.  

Maga a brexit mint jelenség, Magyarországot rosszul érintette. Mi sajnálattal 
vettük tudomásul azt a döntést, amit a brit választók többsége meghozott, de ezzel 
együtt ennek a demokratikus legitimációját egy pillanatig sem kérdőjeleztük meg. Sőt, 
nagyon rosszallással meg sajnálattal egy kicsit kiábrándultsággal figyeltük azt, hogy 
az európai uniós intézmények, mindenekelőtt az Európai Bizottság és az Európai 
Parlament egyes vezetői a brexittárgyalások kapcsán úgy tettek, mint hogyha ez 
kizárólag a britek hibája lenne. A brit választók demokratikus döntését tették 
felelőssé, ami önmagában a demokrácia megcsúfolása is, és egy pillanatig sem vették 
tudomásul, hogy esetleg az Európai Bizottság működésének, saját maga 
pozicionálásának és hozzáállásának is lenne ebben valami negatív szerepe.  
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Ezzel szemben mi magyar részről azt gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak 
ez egy kudarca, hiszen ennek a Bizottságnak az idejében történt meg ez a döntés, és 
azt gondolom, ezt világosan ki kell mondanunk. Nem titok, hogy Magyarország azon 
tagállamok közé tartozik, amely nem ért egyet az olyan mértékű föderalista 
berendezkedéssel és irányítással, amit az Európai Bizottság saját magának pozícionál. 
Klasszikus politikai bizottságként definiálja magát, és úgy is viselkedett. Ennek az 
egyik súlyos hatása a brexitdöntés volt. Kezdve attól, hogy az Európai Bizottság 
jelenlegi elnökének a megválasztására már olyan keretek között került sor, amelyet a 
brit kormány elutasított a kezdetektől fogva. Csak emlékeztetnék arra, hogy David 
Cameron akkori brit miniszterelnök nem szavazta meg ezt az eljárást. Ennyit a 
múltról. Történt, ami megtörtént, és ezzel együtt kell élnünk. 

A magyar kormány mindazzal együtt, amit most elmondtam, természetesen az 
Európai Unió felelős tagja, ezért egy pillanatig sem kérdőjeleztük meg azt, hogy az 
Európai Uniónak egységesen kell fellépni a tárgyalások során. Mi teljes 
mellszélességgel támogatjuk Michel Barnier, az Európai Bizottság kijelölt főtárgyalója 
munkáját. Ezt világossá tettük számára is. Több alkalommal járt Budapesten, ahol 
találkozott a miniszterelnök úrral és más vezetőkkel. A tárgyalások kezdetén is 
világossá tettük, illetve a közelmúltban, néhány héttel ezelőtt, amikor itt járt, akkor is 
világossá tettük, és a magyar kormány részéről soha nem kezdeményeztünk a 
brexittel kapcsolatban akár bilaterális, akár V4-es egyeztetést. Ez nem jelenti azt 
persze, hogy a magyar kormány ne tudna tárgyalni kétoldalú keretek között, vagy 
akár V4-keretek között a brit kormánnyal minden olyan ügyben, amely egyébként 
közös érdek, és a jövőben is közös érdek lesz.  

Azt gondolom, hogy pont a hatékony magyar és V4-es érdekérvényesítés 
eredményezte azt, hogy az Európai Bizottság főtárgyalója beépítette az EU 27-ek 
mandátumába a magyar és V4 szempontokat, és mindezidáig mi úgy értékeljük, hogy 
az érdekeinknek megfelelően sikerült a szempontjainkat érvényesíteni. Kezdettől 
fogva egy fair brexitben vagyunk érdekeltek, hiszen az Egyesült Királyság a jövőben is 
egy nagyon fontos partnere lesz az Európai Uniónak.  

Számunkra mindvégig kiemelten fontos volt, hogy az Egyesült Királyságban 
élő, ott dolgozó, ott tanuló magyar állampolgárokat minden, már létező uniós jog 
megillesse a kilépésig, és lehetőleg azt követően is. 

Üdvözöljük, hogy 2017 decemberében sikerült egy olyan előzetes 
megállapodást elérni az EU és az Egyesült Királyság között, amely garantálja a 
szigetországban élő uniós polgárok jogait, valamint a brit uniós költségvetési 
befizetések zavartalanságát 2020. december 31-ig, azaz a tervezett átmeneti időszak 
végéig, az uniós költségvetési ciklus végéig. Ezek nagyon fontos eredmények.  

Az átmeneti időszakot követően az a célunk, hogy életbe lépjen egy 
kiegyensúlyozott, de ambiciózus szabadkereskedelmi megállapodás és nagyon szoros 
biztonságpolitikai együttműködés az EU, illetve az Egyesült Királyság között.  

Az EU és a szigetország közötti jövőbeli viszonyrendszerre vonatkozó politikai 
iránymutatásokat az Európai Tanács 2018 márciusi ülésnapján fogadták el az állam- 
és kormányfők. A szöveg itt is megegyezett a magyar prioritásokkal: a lehető 
legszorosabb partnerségi viszony, vámmentesség az árukereskedelem területén, uniós 
alapszabadságok oszthatatlansága, továbbá a belső piac integritása.  

A dokumentum, amit márciusban fogadtak el a miniszterelnökök, egy 
szabadkereskedelmi megállapodást irányzott elő, de a jövőbeli partnerség ezen felül 
lefedné a bel- és igazságügyi együttműködés, a légiközlekedés, a kül-, a biztonság- és 
védelempolitika, a kutatásfejlesztés, valamint az oktatás és a kultúra területét is.  

A szöveg hangsúlyozta a védelem- és a biztonságpolitika területén az 
ambiciózus együttműködési szándékot is. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az 
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Egyesült Királyság az Unió védelmi kapacitásának mintegy egyötödét, 20 százalékát 
adja.  

Mindennek a feltétele ugyanakkor az, hogy minden, a kilépéshez kapcsolódó 
kérdésben egyetértésre jussunk a szigetországgal.  

Az Európai Bizottság márciusban megkezdte az Egyesült Királysággal a 
kilépési megállapodás szövegtervezetével kapcsolatos egyeztetéseket is, amelyet idén 
októberig szeretne véglegesíteni. 

A kilépési megállapodás szövegével kapcsolatban fontosnak tartanám 
elmondani, hogy 2018. március közepéig a kilépési megállapodástervezet 
rendelkezését illetően az átmeneti időszakra vonatkozó fejezet mellett sikerült 
szövegszerűen véglegesíteni az állampolgári jogok megőrzésére és a pénzügyi 
elszámolásra vonatkozó fejezetek egészét, az északír jegyzőkönyv egyes elemeit és a 
kilépéshez kapcsolódó egyéb kérdéseket tárgyaló rendelkezéseket.  

A 2020. december 31-éig tartó átmeneti időszak feltételei között az Egyesült 
Királyság elfogadta, hogy az állampolgári jogok rögzítésének határnapja az átmeneti 
időszak vége legyen. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az átmeneti időszak alatt érkező 
uniós polgárok jogait a megállapodás fogja megőrizni, azaz a kilépés pillanata előtt 
érkezőkkel megegyező feltételekkel fognak ott tartózkodni. 

Természetesen az átmeneti időszak előfeltétele az, hogy a kilépési 
megállapodás hatályba lépjen, amelyet majd az Európai Parlamentnek, illetve a brit 
parlamentnek kell csak ratifikálnia; ezt a tagállami parlamenteknek nem kell 
ratifikálniuk majd. 

2018 júniusáig a kilépési megállapodás tervezetének újabb fejezeteit sikerült 
véglegesíteni, amelyről az EU és az Egyesült Királyság június 19-én egy közös 
nyilatkozatot is kiadott. Rögzítésre került a forgalomba hozott termékek, a 
folyamatban lévő vám-, áfa- és jövedékiadó-eljárások, az Euratom, a folyamatban 
lévő polgári igazságügyi együttműködés, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások 
fejezetei, másrészt a nyilatkozat leírja a kilépési megállapodás tervezetének nyitott 
kérdéseiben a tárgyalások helyzetét is.  

Megoldásra várnak ugyanakkor az adatvédelemre, a földrajzi nevek eredetének 
oltalmára, a folyamatban lévő uniós eljárásokra, a rendőrségi és büntető igazságügyi 
együttműködés kivezetésére, a megállapodás igazgatására és az ír határ kérdésére 
vonatkozó rendelkezések, valamint a Ciprus területén elhelyezkedő brit katonai 
bázisokkal és a Gibraltárral kapcsolatos egyes kérdések is.  

Múlt héten uniós csúcsra került sor Brüsszelben, ennek a második napján, 
június 29-én egy 50. cikk szerinti állam- és kormányfői találkozó volt. (Csöbör 
Katalin megérkezik az ülésre.) Michel Barnier eddig a találkozóig kívánt volna 
érdemben előrelépést elérni a kilépési tárgyalások legérzékenyebb kérdéseiben, 
ugyanakkor az Egyesült Királyság a ’18. márciusig elért eredményekhez képest nem 
rendelkezik tartalmi szempontból megoldást jelentő javaslattal az ír és az észak-ír 
határkérdés rendezésére vonatkozóan. A továbbra is rendezetlen ír-északír 
határkérdés okán az állam- és kormányfők egy olyan technikai jellegű következtetést 
fogadtak el múlt héten, amely rögzíti ugyan a kilépési megállapodás szövegezése terén 
elért további előrehaladást, ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy egyelőre nem történt 
lényegi előrelépés az ír határkérdéssel kapcsolatos, úgynevezett backstop 
megállapodás érdekében.  

Ez praktikusan azt jelenti, hogy míg az uniós javaslat az, hogy az észak-ír hat 
megye, illetve Írország között a belső piac zavartalanul működjön, addig ez nem 
terjedne ki az Egyesült Királyság teljes területére, míg a brit kormány ezt nem tudja 
így elfogadni. Nyilvánvalóan a gyakorlat az, hogy egyrészt megőrizzük az európai 
uniós belső piac integritását, s ezzel párhuzamosan az Egyesült Királyság területi 
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integritását és szuverenitását. Ez nem egy egyszerű feladat. Miközben nyilván abban 
vagyunk mindannyian érdekeltek, hogy a ’95-ben elért nagypénteki megállapodást 
jelentő békefolyamat, amely egy több évtizedes, nagyon súlyos konfliktust zárt le az ír 
szigeten, ne kerüljön veszélybe, másrészt kialakítsunk egy ambiciózus 
szabadkereskedelmi rezsimet. 

Ez a következtetés, amit múlt héten elfogadtak a miniszterelnökök, emlékeztet 
arra, hogy fokozott erőfeszítést kell kifejteni annak érdekében, hogy a kilépési 
megállapodás, ideértve az átmeneti időszakkal kapcsolatos rendelkezéseket is, 
mielőbb megköthető legyen, valamint lefekteti, hogy a tárgyalások során addig 
lehetséges az előrelépés, amíg a felek valamennyi kötelezettséget nem teljesítik. A 
szöveg név szerint utal Gibraltár helyzetére mint megoldatlan kérdésre, azaz a 
kilépési megállapodás tárgyi hatálya lefedje-e Gibraltár kérdését is.  

A szöveg említést tesz a jövőbeli kapcsolatrendszerre vonatkozó uniós ajánlat 
felülvizsgálatának lehetőségéről, és az EiT által elfogadott iránymutatásokról is, 
valamint megjelenik, hogy az EU reális és működőképes javaslatokat vár az Egyesült 
Királyságtól. A határkérdés kapcsán ugyanakkor bizakodásra adhat okot a felek 
között az az elvi egyetértés, hogy a kilépési megállapodás észak-ír jegyzőkönyvére 
adott EU-javaslat valamennyi eleme releváns és rendezendő.  

Magyar részről a békefolyamat fenntartása és a kemény határ felállításának 
elkerülése a legfontosabb, ugyanakkor ez nem eredményezheti a belső piac és a 
vámunió integritását. Magyarország és valamennyi tagállam egyhangúlag fogadta el a 
következtetéseket az Európai Tanács ülésén. Ennek nagyon fontos politikai üzenete 
van. 

Nagyon röviden még zárásképpen a tárgyalások további menetére vonatkozóan 
azt szeretném elmondani, hogy a Bizottság a következő hetekben intenzív 
egyeztetéseket kíván folytatni a britekkel a kilépési megállapodás nyitott kérdéseiről, 
beleértve az észak-ciprusi és a gibraltári ügyet. A Bizottság a jövőbeli 
kapcsolatrendszerre vonatkozó egyeztetésekre egy fehér könyvet fog kiadni - ahogy 
erre nagykövet úr is utalt már -, ennek a dátuma várhatóan jövő hét hétfő, július 9-e. 
Ezt megelőzően kaptunk már számos olyan non-papert, amelyek várhatóan a fehér 
könyv egyes fejezeteit is jelentik majd, ezeket magyar részről természetesen 
részletesen egyeztetjük. A kormányzati koordináció keretében jómagamnak van 
szerencséje, hogy itt koordináljam a tárcák különböző szempontjait ez ügyben, tehát 
vezetjük ezt a brexit-munkacsoportot a Miniszterelnökség részéről, értelemszerűen. 
Legközelebb július 20-án az Általános Ügyek Tanácsán fogjuk megvitatni a brit fehér 
könyvben lefektetett javaslatokat, és az Unió erre adott potenciális válaszait.  

A néhány napja, július 1-jén munkáját megkezdő osztrák uniós elnökség 
nyilvánvalóan kiemelt figyelmet szentel a brexit-tárgyalásoknak, hiszen októberig 
megállapodást kell elérni, tehát egy viszonylag intenzív nyár és kora ősz áll előttünk, 
mindannyian erre készülünk, és nagyon reméljük, hogy októberig sikerül 
megállapodást elérni. A legnagyobb kockázat, azt gondolom, Magyarország számára, 
de az egész Európai Unió számára az lenne, ha nem sikerülne megállapodást 
elérnünk az Egyesült Királysággal. Mi egyetértünk azzal a brit értékeléssel, amelyet a 
nagykövet úr is megerősített, hogy az Európai Uniónak a saját maga érdekében is 
célszerű lenne nem feltétlenül dogmatikusan gondolkozni és ragaszkodni olyan uniós 
eljárásokhoz vagy akár az uniós joghoz, amely egy kizárólag jogértelmezési 
megközelítésből fakadóan nem veszi figyelembe azt, hogy az Európai Uniónak az az 
érdeke, hogy ezzel az országgal, amely az európai térségben helyezkedik el, egy 
európai ország - majdnem azt mondtam, hogy az európai kontinensen, de egy 
szigetországról van szó, úgyhogy ezt nehéz lett volna értelmezni, mindenesetre egy 
európai ország, amely mindig is európai volt és európai lesz. Tehát nekünk az az 
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érdekünk, hogy mind az Unió gazdasági versenyképessége, biztonsági 
reakcióképessége, védelmi kapacitása szempontjaiból egy lehető legszorosabb 
együttműködést alakítson ki az Egyesült Királysággal, hozzunk létre egy olyan sui 
generis jogot, amely idáig nem létezett. Ez a feladat. Ez az intellektuális feladat, ez a 
politikai feladat. Nagyon reméljük, hogy az Európai Bizottság erre nyitott és erre 
képes is.  

Egy biztos: az Európai Bizottság képviseletében eljáró Michel Barnier 
főtárgyaló urat mi erre alkalmas személynek tartjuk. Ahogy mondtam - ezt neki 
személyesen is megerősítettük -, Magyarország az Unió egységét nem fogja megtörni, 
de a szempontjait világosan meg fogja fogalmazni nemcsak az Egyesült Királyságnak, 
hanem az Európai Bizottság főtárgyalójának is.  

Úgyhogy itt tartunk pillanatnyilag. Reméljük, hogy az elkövetkező hetek, 
hónapok szeptember végéig, október közepéig érdemi, pozitív és pragmatikus 
folyamatokat fognak elhozni. Mi magyar részről optimisták vagyunk. Azt gondolom, 
hogy optimistának lenni sokkal jobb, mint pesszimistának, csak így lehet hozzáállni a 
tárgyalásokhoz. 

Elnök úr, még egyszer köszönöm szépen a meghívásukat, a nagykövet úrnak 
köszönöm, hogy lehetőségem volt vele együtt tájékoztatni az Országgyűlést. 
Természetesen a kormány részéről állunk elébe a további tárgyalásoknak. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr expozéját. Megnyitom a vitát. 

Tisztelt képviselőtársaim közül, akinek kérdése van, már jelentkeztek. Először Bana 
alelnök úrnak adom meg a szót, utána pedig Gurmai Zitának. 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Nagykövet Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni 
mindkettejüknek a beszámolót. Több alkalommal találkoztunk már ebben a körben, 
és én mindig aláhúztam azt a Jobbik álláspontjaként, hogy tiszteletben tartjuk a brit 
állampolgárok döntését, viszont mi is sajnáljuk azt, hogy az Egyesült Királyság 
távozik az Európai Unióból, hiszen egy olyan partnert veszítünk ezzel, akikkel 
számtalan ügyben együtt tudtunk működni a Közösségen belül, akár a tagállami 
parlamentek szerepének erősítése vonatkozásában - gondolok itt például a piros lapos 
eljárás bevezetésének ügyére, ami brit kezdeményezés volt, és a magunk részéről 
tudtuk ezt támogatni, minden alkalommal hangot is adtam ennek a véleményeknek a 
COSAC-üléseken -, de egyébként számtalan más olyan ügy is volt, amiben hasonlóan 
láttuk az Európai Unió jövőjét. Tehát már csak ebből a szempontból is fájlaljuk azt, 
hogy az Egyesült Királyság elhagyja a Közösséget.  

Viszont úgy tűnik, és a tárgyalások előrehaladtával egyértelművé vált, hogy ez 
lesz a folyamat vége. Még akkor is, ha az Egyesült Királyságban vannak olyan hangok, 
és az egyik kérdésem erre vonatkozna a nagykövet úr részére, amelyek abba az 
irányba mutatnak, hogy adott esetben akár egy új népszavazás lehetősége is felmerül. 
Továbbra is zajlanak belpolitikai viták.  

Nagykövet úr egyértelműen beszélt a folyamatról, ahogy ezt az államtitkár úr is 
megtette, és egyébként én is azt gondolom, hogy miután legitimációja van ennek a 
döntésnek, ezért egyáltalán nem lenne az szerencsés, ha más irányba indulnának el a 
folyamatok, de azért azt látni kell, hogy mégis tapasztalhatóak ilyen vélemények, vagy 
akár a skótoknak a különutasságát is érdemes megemlíteni ebből a szempontból.  

Tehát számtalan olyan szempont van, amiket mindenképpen érdemes még 
figyelembe venni most a brexittárgyalásokkal összefüggésben. Néhány héttel ezelőtt 
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valóban volt arra lehetőségünk, hogy Michel Barnier főtárgyaló úrral is folytassunk 
egy konzultációt, eszmecserét, ahol ő szintén pozitívan nyilatkozott a folyamat 
előrehaladásáról. Természetesen a nagykövet úr elsősorban a brit állampolgárok 
érdekei felől közelítette meg a helyzetet, mi viszont azt gondoljuk, és itt a kormány 
képviselője felé fordulok, aki beszélt is erről a témáról, de erre rá szeretnék erősíteni, 
hogy számunkra elsősorban az ott dolgozó és ott tanuló magyarok érdekei azok, 
amikért ki kell állni, és kérem is a kormányt, hogy ez ügyben a továbbiakban is 
képviseljék azt a határozott álláspontot, ami elvárható ebben a vonatkozásban. Az 
pedig egyébként, hogy a brexitet követően a folyamat lezárulta után a kétoldalú 
kapcsolatok nemcsak hogy megmaradjanak az Egyesült Királyság és Magyarország 
között, hanem erősödni is tudjanak, gazdasági, kulturális, oktatási és egyéb téren, 
mindannyiunknak közös érdeke. Tehát én bízom benne, hogy ebben a vonatkozásban 
is pozitív fejleményekről beszélhetünk majd a következő időszakban. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Gurmai Zita képviselő asszony, tessék 

parancsolni! 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): (Hozzászólását angol nyelven teszi meg.) Ha 

megengedik, akkor én angolul szeretnék szólni.  
Az Európai Parlament képviselőjeként szeretném üdvözölni önt is és mindenki 

mást. Természetesen ez a brit állampolgárok döntése volt. Én azért britnek éreztem 
magamat, mert én azt éreztem, hogy a fiatalok döntöttek arról, hogy ők az Európai 
Unióban akarnak élni.  

Nagy kérdés, hogy mi fog történni az Erasmus-programmal, mi fog történni 
azokkal az egyetemekkel, amelyek hosszú távú együttműködésnek vannak, mi fog 
történni velük, az iskolákkal. Teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy eljött az 
ideje annak, hogy az Európai Uniót megfelelően alaposan megreformáljuk. Nem az 
első alkalommal történik, hogy az Európai Bizottság azt hiszi, hogy tökéletesek 
lennének - azt gondolom, hogy egyáltalán nem azok. És abszolúte létfontosságú vagy 
szükséges egy reformja ezeknek az intézményeknek.  

Genderügyi tanácsadója voltam Mimica biztosnak. Azt kell mondanom, hogy 
senkinek nem szabadna elmennie a Bizottságtól, akinek brit állampolgársága van. 
Elmondhatom, hogy már történt egy ilyen eset az egyik barátommal, aki egyébként a 
TEN-T-projekttel foglalkozott. Azért kellett elmenjen, mert brit. Nem tudom, az 
ember veheti-e komolyan az ilyesmit vagy nem.  

Egy apró megjegyzés. Mivel női jogokkal és genderegyenlőséggel, nemek közti 
egyenlőséggel foglalkozom, szeretném kérdezni, hogy mi történik a női jogokkal. 
Nemrégiben azt olvastam a Guardianban, hogy a nők a brexitet követően 
veszélyeztetve vannak. Beszélt erről a létfontosságú európai csúcstalálkozóról, amely, 
azt gondolom, kritikus pillanat volt a brexittárgyalások során, és teljes mértékben 
egyetértek abban, hogy Michel Barnier egyébként hihetetlen munkát végez ezen a 
területen, dolgoztam vele is mint korábbi biztossal.  

Mondanám én is, de önök is említették, hogy nagyon sok figyelmet kapott a 
kereskedelem és a gazdaság. Nem kapott elég említést az állampolgárok joga. Az 
Egyesült Királyság egyedi az Európai Unióban, nincsen írásos alkotmány, és a 
brexitet követően az egyetlen ország lesz Európában, legalábbis ezt írták, ahol a 
politikusok szabadon szüntethetnek meg, vonhatnak el kemény munkával, harccal 
megszerzett jogokat. Theresa May ezt kommentálta. Mondanám azt, hogy mivel 
kiléptek az alapvető jogok chartájából is, van egy efféle várakozás, hogy 50 évet 
lépnének vissza az időben. Senki nem tudta elképzelni - ez az első ország, amelyik 
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kilép az Európai Unióból - a költségeket. Itt nem igazán pénzről beszélek, hanem az 
árat inkább az emberek szempontjából fizetjük meg. Én azt gondolom, Nagy-
Britannia mindig is fantasztikus partnere volt Magyarországnak. Az államtitkár úr 
nagyon egyértelművé tette a pozíciónkat.  

Tényleg szeretném a lehető legjobb megoldást látni, ne csak a barátság és a 
szeretet maradjon meg, hanem a kiváló együttműködés is a jövőben. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Ungár Péter következik. 
 
UNGÁR PÉTER (LMP): Nem tudom, az illendőség mit kíván, milyen nyelven 

szóljak hozzá… Térjek át angolra? (Közbeszólások: Magyarul!) Magyarul beszéljek? 
Köszönöm. 

Én nem szeretném részletesen kommentálni sem a brit állampolgárok 
döntését, nem gondolom, hogy nekem ez lenne a feladatom, sem azt, hogy ennek 
milyen belpolitikai következményei vannak egy másik szuverén országban.  

Én négy konkrét kérdést szeretnék feltenni. Az egyik, hogy Skócia alkotmányos 
állásából következően nem lehet pontosan tudni, hogy mik lesznek azok a döntések, 
amelyeket külön a skót kormánynak kell meghozni, illetőleg ami marad a központi 
kormányban. Ez az oktatás szempontjából nagyon fontos. Jelenleg azok az európai 
uniós diákok a skót diákokkal egy elbánásban részesültek, és így nem kellett tandíjat 
fizetniük a skót egyetemeken. Az lenne az első kérdésem, hogy erről konkrétan milyen 
tudás van, hogy ez hogy fog változni.  

A másik, hogy - ez már egész Nagy-Britanniára vonatkozik - azok a diákok 
ugyanígy, ugyanolyan feltételekkel tudtak különböző ösztöndíjakra, illetve a tandíj 
elengedésére pályázni, mint ahogy az Egyesült Királyság állampolgárságával 
rendelkező társaik tették. Ez a második, tehát ez a része hogy fog változni? 

A harmadik pedig az, hogy abban az esetben, amit én az államtitkár úrnak, 
meg a nagykövet úrnak is kivettem a szavaiból, hogy senki sem készül erre, de mégis, 
ha véletlenül ez történik, hogy nincs megegyezés Nagy-Britannia és az EU 27-ek 
között, abban az esetben is tudják tartani azt a vállalást, hogy azok a magyar 
munkavállalók, akik kint dolgoznak, semmilyen hátrányt nem fognak elszenvedni 
ahhoz képest, amilyen feltételekkel ők kint munkát vállaltak. Tehát ezek a feltételek 
nem fognak módosulni azért, mert nem születik megegyezés.  

Illetve a negyedik és utolsó kérdésem az, itt nagyon sok olyan kérdéskör volt, 
amiben egyeztetés volt, többek között ilyen volt az, ami az Európai Unión belül 
nagyon fontos volt, a rendőrségek, illetve a belügyi szervek közötti egyeztetés. Ez a 
legfontosabb, ha már a nemi esélyegyenlőségi ügyekről beszélünk, a fiatal magyar 
nőknek Nyugat-Európába, prostitúcióba való kikényszerítése. Erre a 
Belügyminisztérium külön csapatot is létrehozott. Az lenne a kérdésem, hogy abban 
az esetben, ha nem születik megegyezik az EU 27-ek és Nagy-Britannia között, ez a 
belügyi együttműködés erre irányulva tud-e folytatódni. Köszönöm szépen. 

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

lehetőséget. Én mindenekelőtt szeretném megköszönni nagykövet úr és államtitkár úr 
előadását.  

Nagyon tanulságos volt, és egyetértve az államtitkár úr által elmondottakkal, az 
első kérdésem az lenne, hogy egészen bizonyos az, hogy az egyik legerősebb tagállam 
kiválása magának az Unió megítélésének is kárt okoz. Talán azt is látjuk az uniós 
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folyamatokban, hogy a következmények nélküli európai politizálásnak is kezd vége 
lenni. Megtörtént-e már bármiféle önkritika gyakorlása az Európai Bizottság vezetői 
tekintetében? Hiszen azt egészen egyértelműen kifejezte az államtitkár úr is, hogy a 
felelősségi kört ott is kell keresni, hogyha egy folyamat egyértelműen egy Bizottság 
égisze alatt zajlik, és az gyengíti az Európai Uniót. 

A második kérdésem az lenne, hogy valóban hangsúlyozottan fontos tárgyköre 
az Európai Uniónak, hogy a biztonság- és védelempolitikában mindazok, amik 
elhangoznak, valóra is válhassanak. Hiszen azt tudjuk, hogy a védelmi potenciál 
egyötödét jelenleg az Egyesült Királyság biztosítja. Szintén államtitkár urat szeretném 
megkérdezni, mivel ezzel kapcsolatosan felmerült néhány hónappal ezelőtt egy közös 
európai hadsereg felállítása, hogy ezzel kapcsolatosan milyen folyamatok zajlanak.  

Azt tudjuk, hogy az Európai Unióban jelenleg 3,5 millió uniós polgár jogainak a 
védelméről kell gondoskodni, és azt is örömmel halljuk, hogy a jogvédelem ki fog 
terjedni egészen 2020. december 31-ig az Egyesült Királyságba érkező polgárok 
tekintetében. Azt szeretném megkérdezni a nagykövet úrtól, hogy egészen pontosan 
hogyan szeretnék biztosítani a jogvédelmet, hiszen itt nemcsak a polgárok, de a 
vállalkozások is érintettek. Örömmel halljuk, hogy ez meg fog történni, hogy az 
egyeztetések során ez szinte egy fixen megoldott kérdés. De ez pontosan mit is fog 
takarni? Tehát mi fogja védeni a vállalkozások és az egyén jogait? Köszönöm szépen. 

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

Tisztelt Államtitkár Úr! Először is szeretnék kapcsolódni az Ungár Péter 
képviselőtársam által feltett kérdéshez. Hogy miért fontos a megállapodás az EU és 
Nagy-Britannia között, az olyan kérdésekben is érzékenyen érintheti a magyar 
fiatalokat, például, akik Nagy-Britanniában tanulnak; én emlékszem, annak idején 
mint edinburghi diák a New College-ban… (Dr. Gurmai Zita közbeszól.) Mi 
képviselőtársammal ketten vagyunk skót diákok, nekünk volt egy stigmánk „overseas 
students”, ez azt jelentette, hogy míg egy brit diáknak 400 font volt az éves tandíja, 
nekünk 9000 font, és egyáltalán nem mindegy, hogy a továbbiakban, ha nincs 
megállapodás, ez hogyan alakul, mert nagyon sok magyar diák nem fogja tudni 
teljesíteni ezt a feltételt. Ezért a magyar fiatalok szempontjából is nagyon fontos, hogy 
legyen megállapodás, hiszen nemcsak Edinburghba, hanem Oxfordba és Cambridge-
be is nagyon sok diák megy. 

Tisztelt Nagykövet Úr! Államtitkár Úr! Egy nagyon rövid kérdésem van. Ahogy 
államtitkár úr is említette, Magyarország a kezdetektől fogva egy tisztességes 
megállapodásban volt érdekelt, amint ezt elmondta a miniszterelnök úr is többször, 
egy fair brexit. Ugyanakkor azt látjuk, ahogy önök is említették, hogy az érzékenyebb 
kérdésekben bizony nincs előrehaladás, és ez bennünket aggaszt. Mennyiben merült 
fel a múlt pénteken a március 29-ei határidő esetleges meghosszabbítása? Terveznek-
e egy B verziót ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen.  

Miután összegyűjtöttük a kérdéseket, megadom a szót először nagykövet 
úrnak, utána államtitkár úrnak. Kérem, hogy legyenek tekintettel az időkeretre, olyan 
20 perc áll rendelkezésre. Tessék parancsolni! 

Iain Lindsay válasza 

IAIN LINDSAY, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete: Köszönöm 
szépen elnök úr. Igen tisztelt Tagok! Szeretnék néhány kérdést gyorsan 
megválaszolni. Ami annak a lehetőségét illeti, hogy esetleg egy második népszavazást 
tartanánk az Egyesült Királyságban: a brit parlament megszavazta a brexit-törvényt, 
elfogadta a brexit-törvényt, a brit parlamentnek lesz még egy végső szavazása a 
megállapodásról. Vannak hangok egy második népszavazásról, de azért érdemes 
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megjegyezni, hogy a tavalyi brit választások során a két legfontosabb párt, a 
Munkáspárt és a Konzervatív Párt vállalta, hogy egyébként végrehajtják a 2016-os 
népszavazásban foglalt eredményeket. Mondjuk azt, hogy sok a zaj és a pletyka a 
lapokban egy második népszavazásról, de nincsenek ilyen tervek. A parlament mint 
szuverén testület, népképviseleti szerv fogja megkapni a lehetőséget, hogy majd 
szavazzon a végső megállapodásról.  

Skócia kérdését többen is említették. Ezzel kapcsolatban, ami az alkotmányos 
helyzetét illeti, Skóciában is volt egy népszavazás a függetlenségről 2014-ben, és az 
emberek többsége úgy döntött, hogy bent maradnak az Egyesült Királyságban. Akkor 
azt mondták, hogy ez egy döntés, amit generációnként egyszer kell megszavazni, 
egyszer kell dönteni róla, négy év pedig nem egy emberöltő. Tehát esetleg egy 
második népszavazásról Skóciában lehet beszélni, de ami a kormányt illeti, Skócia az 
Egyesült Királyság része. Fontos emlékezni arra, hogy Skócia az Európai Unió része 
mint az Egyesült Királyság alkotórésze. Tehát Skócia, azt gondolom, hihetetlenül nagy 
nehézséggel kellene hogy szembenézzen, ha független országként akarna csatlakozni 
az Európai Unióhoz. Egyetlen országra tudok gondolni, amely bármilyen lehetőségét 
megvétózná ennek, egyet biztos tudok.  

Ami az oktatási kérdést illeti: ez egy olyan kérdés, amit külön kezel mindenki. 
Skócia egyébként már kijelentette, hogy a 2019 őszén kezdő diákok ugyanazon 
feltételek szerint tanulhatnak, mint akik skóciai tartózkodási engedéllyel bírnak, tehát 
az európai uniós hallgatókat ugyanúgy kezelik, mint a skótokat. Hadd jegyezzem meg 
egyébként, az angol diákoktól eltérően, az én gyerekemnek többet kellett fizetnie 
tandíjként - skót vagyok, és egy kicsit drága volt a gyerek iskoláztatása… (Derültség.) 
Tegnap reggel egyébként az angol oktatási minisztérium bejelentette, hogy az európai 
uniós hallgatók, akik Angliában kezdenek tanulni 2019 szeptemberében, ugyanazt a 
tandíjat fizetik, mint a brit diákok, és ugyanúgy kaphatnak angol ösztöndíjakat a 
tanulmányaik teljes időtartamára.  

Ami a kétoldalú kapcsolatokat illeti, úgy hiszem, volt olyan kérdés, hogy az a 
remény, hogy erősödnek a kétoldalú kapcsolatok. Én már említettem azt, hogy szoros 
együttműködésben tárgyalunk egy kétoldalú stratégiáról a magyar kormánnyal. Hadd 
mondjam el, hogy amikor elköltöztünk a Harmincad utcából a Füge utcába tavaly 
áprilisban, akkor körülbelül 35 embert vittem át, most már 50-en vagyunk. Ez 
pontosan jól jelzi azt, hogy nemcsak feladtunk egy bérleményt és megvettünk 
magunknak egy épületet a Rózsadombon, hanem a jövőbeli kapcsolatainkba való 
befektetést jelzi az, hogy növeljük a létszámot politika, gazdaság, biztonság, védelem, 
kereskedelem és vállalkozás területén. 

Említettem a diákok kérdését. Ami az Erasmus-programot illeti, eddig még 
természetesen nem tudtunk megállapodásra jutni a jövőbeni gazdasági 
kapcsolatainkról. A jövőben az Erasmus természetesen ennek is része lesz, de azért 
érdemes emlékezni arra, hogy az Európai Unión kívüli országoknak, mint Norvégia, 
Svájc, megvannak a saját Erasmus-szerű programjaik az Európai Unióval.  

Ami pedig a női jogokat illeti, és a genderügyeket: mi elégedettek vagyunk az 
eddig elért megállapodásokkal az Európai Unióval az állampolgári jogokkal 
kapcsolatban, ezek egyben garantálják a női jogokat is. Hadd mondjam azt, hogy az 
állampolgári jogok kapcsán a kezdetektől fogva egyértelművé tettük, hogy rendkívül 
nagyra értékeljük azt az óriási hozzájárulást, amit a 3,8 millió európai állampolgár a 
brit politikai, gazdasági, társadalmi életnek adott, és ebben benne van a durván 
negyedmillió magyar, aki ott él.  

Kérdezték tőlem, hogy mi a pozíciónk, van-e B terv. Hadd mondjam azt, hogy 
természetesen van veszélyhelyzeti tervezés, de nem szeretnénk, nem is számítunk egy 
olyan helyzetre, hogy nem születik megállapodás. Hadd legyek nagyon egyértelmű 
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ezzel kapcsolatban: természetesen kell back-up terv. Theresa May miniszterelnök 
nagyon egyértelművé tette, a kezdetektől fogva azt akarja, hogy az európai uniós 
állampolgárok és a családjaik maradhassanak. Személyesen is vállalta az EU-s 
állampolgároknak tavaly októberben, amikor azt mondta, hogy: nem tudok 
egyértelműbben fogalmazni, hogy a jogszerűen az Egyesült Királyságban tartózkodó 
EU-s állampolgárok maradhatnak, ha van megállapodás, ha nincs megállapodás. 
Szerintem ez így lefedi a letelepedett státusszal bírókat.  

Júniusban bejelentést tettünk azzal kapcsolatban, hogy milyen megállapodás 
lesz erről, erre utaltam a beszédemben is. Az ő pozíciójuk, tehát az európai uniós 
állampolgárok helyzete az Egyesült Királyságban garantálva lesz, törvényben 
garantálva lesz. Természetesen nincs írásos alkotmányunk az Egyesült Királyságban, 
azonban a parlamentünk minden parlament anyja, a jogi rendszerünk a globális 
aranystandardja a nemzetközi döntésbíráskodásnak. Ha a washingtoni 
döntőbíróságot, a dubait, a hongkongit, a szingapúrit, ott brit vagy angol közjog az, 
ami az alapját adja.  

Magam, és azt gondolom, mindenki más, aki az Egyesült Királyságban 
vállalkozik, úgy gondoljuk, az Egyesült Királyság olyan ország, ahol az egyik 
legfontosabb elve a társadalomnak a jogállamiság, és ilyen szempontból talán azt 
mondom, bizarr lenne, hogy a brit közjog aranystandard és eközben Belgiumból vagy 
Luxemburgból bárki azt mondja, hogy mi nem vagyunk megbízhatóak, és nem tudjuk 
garantálni az emberi jogokat. Úgyhogy ilyen szempontból én mindenféleképpen 
bizakodó vagyok. 

Elnök úr, ön kérdezte azt, hogy van-e bármilyen gondolat, gondolkodás azzal 
kapcsolatban, hogy a határidőt kiterjesszük. Nincs. Ezt a határidőt tartjuk, ennek 
alapján szeretnénk elhagyni az Európai Uniót jövő év március 29-én. Azt gondolom, a 
magyar kormányzattal együttesen bízunk abban, hogy megállapodásra tudunk jutni 
még ősszel, mert így elegendő idő marad ezen megállapodások ratifikációjához, 
jóváhagyásához az egyes tagországokban. 

Tehát elhagyjuk március 29-én, utána lesz egy átmeneti időszak 2020-ig, és azt 
gondolom, ahogy mondtam is a bevezetőmben, hogy annak a visszacsatolásnak az 
alapján, amit a Nagy-Britanniában lévő magyaroktól kapunk, én azt gondolom, 
összességében bíznak abban, hogy az eddig elért megállapodás biztosítja, hogy alig 
lesz változás a státuszukban. Nem számítunk arra, hogy megindulna az európai uniós 
állampolgárok kivándorlása Nagy-Britanniából. Persze, sokan mondják azt, hogy 
csökkent a bevándorlás. Igen, ez valóban megtörtént, de még mindig nettó 
bevándorlás van az Európai Unióból, tehát sokkal többen jönnek más tagországokból 
még mindig, mint ahányan elmennek és esetleg visszatérnek más tagországokba. Azt 
gondolom, ez az egyik oka annak, hogy most már közel 4 millió európai uniós 
állampolgár van, akik ott dolgoznak, és hozzájárulnak ehhez.  

Remélem, sikerült lefednem a legtöbb kérdést, és hagyok időt az államtitkár 
úrnak, jóbarátomnak, kollégámnak a válaszra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, tessék parancsolni! 

Takács Szabolcs Ferenc válasza 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Nagykövet Úr! Köszönöm szépen, és a kérdéseket is köszönöm. 
Igyekszem témánként válaszolni. Mindegyik kérdésben voltak hasonló elemek.  

Először talán az állampolgári jogokról. Azt gondolom, hogy mind a 
prezentációban, mind a kérdésre adott válaszokban a nagykövet úr is elmondta, 
jómagam is igyekeztem ezt hangsúlyozni, hogy mi úgy érezzük, hogy az állampolgári 
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jogok, a szerzett uniós jogok kérdése, akár munkavállalásra, akár tanulásra 
vonatkozzon, egyrészt a jelenlegi jogi státusz szerint garantált, de emellett én azt 
gondolom, hogy egy jól felfogott brit érdek az is, hogy ezek a jogok megmaradjanak, 
nemcsak a kilépést követően, az átmeneti időszakban, hanem azon túl is. Hiszen azzal 
együtt, hogy volt egy döntés, és annak az okait lehet elemezgetni politológusoknak, 
szakértőknek, hogy az a döntés miért született meg Nagy-Britanniában, én úgy 
gondolom, hogy a Nagy-Britanniában élő és dolgozó uniós állampolgárok, az a közel 4 
millió ember, összességében hozzáadott értéket jelent nemcsak a brit gazdaságnak 
vagy gazdasághoz, hanem általában a brit társadalomhoz is, tehát ott jól megbecsült 
polgárok, akik egyes szektorokban tényleg komoly hozzáadott értékkel bíró munkát 
végeznek. Csak egy példát hadd emeljek ki, ami egyébként Magyarország számára 
bizonyos szempontból egy picit inkább probléma vagy fejfájás, hogy Magyarországon 
jól kiképzett magyar orvosok, ápolónők, nyilvánvalóan a magasabb fizetések miatt, a 
brit egészségügyi rendszerben, ezen agency-ben dolgoznak, az ő jelenlétük nélkül a 
brit egészségügyi rendszer azért kihívásokkal rendelkezne. De ezt különböző 
szektorokra le lehet bontani.  

A magyar állampolgárok nem a legnagyobb létszámú közösség, az uniós 
polgárok közül lengyelek, olaszok, görögök, spanyolok, franciák nagyobb létszámban 
vannak ott, mint mi, de természetesen nekünk elsősorban a magyar állampolgárok 
helyzete, jövője az, ami érdekes.  

Ahogy elhangzott, a brit parlamenti döntéshozóknak valóban jogukban áll a 
jogokat csorbítani, de azokat erősíteni is. Én azt gondolom, hogy a brit parlament 
képviselői majd a jól felfogott brit érdekek szerint fognak dönteni akkor is, ha 
egyébként a legrosszabb szcenárió állna be, amit, ahogy a nagykövet úr is mondta, se 
nem szeretnénk, se nem készülünk rá, hogy nem lesz megállapodás.  

Ezt követően egy új helyzet fog előállni, és én azt gondolom, hogy a britek a 
saját érdekeiknek megfelelően fognak dönteni. Nyilvánvalóan mi addig is mindent 
megteszünk azért, hogy az Európai Unió képviseletében a főtárgyaló garantálja a 
szerzett uniós jogokhoz kötődő jogokat. (Dr. Gurmai Zita távozik a bizottság 
üléséről.) 

Az oktatás kérdése is felmerült és ennek részeként az Erasmus program és 
annak a jövője. Ez egy nagyon releváns és nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, az 
egy óriási dolog volt, hogy magyar fiatalok ezreinek nyílt meg a világ az Erasmus 
programnak köszönhetően, és bár tudom, hogy az uniós biztosok elveszítik a nemzeti 
identitásukat, mert ez a feladat, de azért mi mégis magyar uniós biztosnak hívjuk azt 
az uniós biztost, aki a Bizottság tagjaként tevékenykedik, pont az oktatásért és pont az 
Erasmus program jövőjéért felel. Mi minden támogatást megadunk neki abban, hogy 
az Erasmus program jövője zavartalan legyen és működhessen továbbra is, hiszen ez 
egy hozzáadott érték mind a brit fiataloknak, mind a magyar és más uniós 
fiataloknak.  

És azt is hozzá kell tenni, hogy az oktatás mint ágazat, nem önmagában csak az 
oktatásról szól a britek számára, hanem a brit gazdaság egyik húzóágazata, GDP-ben, 
közgazdasági számokban mérhető ereje van az oktatásnak. Tehát a briteknek abban is 
érdekük van, azt gondolom, hogy a brit oktatás nyújtotta lehetőségek megmaradjanak 
minél szélesebb kör számára.  

Tehát én azt gondolom, hogy a tárgyalások kimenetelétől függetlenül ezek a 
szempontok nagyon határozott és komoly szempontok lesznek, akármi is történik. De 
nyilván a cél az, hogy ennek uniós szempontból is jogi garanciákat adjunk a jövőben, 
mind a munkavállalásnak, mind az oktatásnak, legyen szó Skóciáról vagy az Egyesült 
Királyságnak bármely részéről. Ahogy nagykövet úr mondta, a skótok döntését mi 
nem tudjuk prejudikálni. Skócia az Egyesült Királyság integráns része; 
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Magyarországhoz számos szállal kötődik. Arra is emlékeztetnék például, hogy a 
skótok királynője, Szent Margit mecseknádasdi születésű, a Nádasdy grófok 
választották ki annak idején. Tehát vannak történelmi hagyományai a magyar és a 
skót együttműködésnek. Emellett számos olyan szempont van Skócia kapcsán, 
amelyet a magyarok kedvelnek, és a jövőben is kedvelni fognak minden bizonnyal. 
Tehát mi Skóciával, az Egyesült Királysággal szorosan kívánunk együttműködni. 

A bel- és igazságügyi együttműködés, rendőri együttműködés. Ezek nagyon 
komoly kérdések, amelyeket felvetettek a tisztelt képviselők. Legyen szó a nők 
jogairól, nagyon súlyos alapjogi kérdésekről, mint a prostitúció, amire a képviselő úr 
utalt, ezek súlyos társadalmi kérdések. Nyilvánvalóan abban vagyunk érdekeltek, 
hogy bármilyen megállapodás is születik, szoros rendőri bel- és igazságügyi 
együttműködés legyen. Nyilván ezek olyan társadalmi kihívások, amiket kezelni kell, 
függetlenül attól, hogy milyen megállapodás lesz.  

Attól óvnék, és ezt nem a képviselő asszonynak címzem, aki feltette ezt a 
kérdést, hanem úgy általában egyes uniós vezetőknek, a britek nem azért 
demokratikusak és nem azért fogják garantálni a kisebbségi jogokat meg a nők jogait, 
mert egyébként részesei voltak az Európai Unió alapjogi chartájának, hanem egész 
egyszerűen azért, mert Nagy-Britannia rendelkezik a világon az egyik legrégebbi 
demokratikus hagyományokkal. 

Tehát azt azért ne feltételezzük, hogy Nagy-Britannia csak azért demokratikus, 
mert az Európai Unió tagja volt vagy tagja. Ezeknek az uniós intézményeknek a 
joghatósága - legyen szó az Európai Bíróságról vagy az Európai Alapjogi 
Ügynökségről - nem fog kiterjedni minden bizonnyal a brit szigetre, hogy ez egy 
szuverenitási kérdés. Nekünk semmi okunk feltételezni azt, hogy a britek nem fogják 
garantálni az alapvető emberi jogokat, női jogokat vagy kisebbségi jogokat. Bár 
minden európai uniós tagállam úgy garantálná, mondjuk, a kisebbségi jogokat, mint 
ahogy azt a britek teszik. Ez csak egy zárójeles megjegyzés.  

Arról is szó volt, hogy az Európai Unió intézményrendszerét meg kell 
reformálni. Egyetértünk. Nemcsak Magyarország, hanem a visegrádi országok 
vezetői, a négy kormányfő idén februárban hozott nyilvánosságra egy közös 
nyilatkozatot, az Európai Unió Tanács-ülését megelőzően ezt átadtuk az uniós 
partnereinknek, amiben javaslatokat fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy 
hogyan kellene az intézményeknek működni. Ennek részeként például elővettük azt a 
piros lapos eljárást, amelyre utalt Bana képviselő úr is, ami a nemzeti 
parlamenteknek adna sokkal erősebb jogkört az uniós jogalkotási folyamatokban. Ez 
előkerült még a referendumot megelőzően, mi ezt megpróbáltuk leporolni, poroljuk 
azóta is, de egyelőre kis hatással, ugyanis ez gyengítené azt a föderalista 
berendezkedést, amelyhez az Európai Bizottság olyan monomániásan ragaszkodik.  

S ha már itt tartunk, Tessely képviselő úr kérdésére: az Európai Bizottság 
részéről semmilyen vizsgálat, önkritika nem fogalmazódott meg. Sajnálatos. Igazából 
nem is nagyon számítunk már erre. Ennek az Európai Bizottságnak a terminusa le fog 
járni jövőre. Reméljük, hogy az új Európai Bizottság, amelyben majd új európai 
kormányok fognak delegálni új uniós biztosokat, egy kicsit komolyabban fogja venni 
ezt a kérdést. Mi továbbra is tényleg súlyos problémának tartjuk azt, hogy semmiféle 
önvizsgálat nem történt a tekintetben, hogy az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy 
kilép az Európai Unióból. Ennek azért vannak okai, és az okokat nemcsak a 
szigetországban kell keresni.  

Az Unió reformjával kapcsolatban vannak nyilvánvalóan javaslataink, mi azt 
gondoljuk, ezek előremutató, pragmatikus javaslatok. Magyarország és a V4-ek nem 
az Európai Unió alternatívái, hanem az Európai Uniót szeretnék erősebbé tenni, az 
európai belső piac globális relevanciáját megőrizni, de ez nem fog úgy működni, ha 
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egy ilyen komoly országban, mint az Egyesült Királyság, nem tudjuk kialakítani azt a 
kapcsolatrendszert, amely egyébként húsba vágó, életbe vágó érdeke az Európai 
Uniónak is. Ilyen érdek a védelmi együttműködés.  

Képviselő úr kérdezte azt is, hogy az európai közös hadsereg vagy az európai 
védelmi architektúra megerősítése hogyan áll. Egyrészt az Unió tagállamainak 
jelentős része a NATO-nak is tagállama, mint ahogy az Egyesült Királyság is tagállam 
a NATO-ban, és az is marad. Tehát nyilván a NATO keretén belül nekünk lesz komoly 
együttműködési potenciálunk is, de azt is figyelembe kell venni, hogy néha nem a 
NATO-nak lesz az érdeke, hogy biztonságpolitikai szempontból reagáljon egy 
kihívásra, hanem csak az Európai Uniónak. Tehát a magyar kormány határozottan 
támogatja azt, hogy létrejöjjön nem a NATO-val szemben, nem annak az 
alternatívájaként, hanem a NATO-val szorosan együttműködve egy olyan európai 
védelmi struktúra, amelyben az Unió is képes önállóan reagálni, ha nem is stratégiai 
autonómiája lesz, hiszen a NATO-nak és az EU-nak a jövőbeli szempontrendszere 
valószínűleg ugyanaz kell hogy maradjon, ugyanaz az értékrend vezérli, sőt egy 
skizofrén helyzet lenne, hogy NATO-tagállamként valamit támogatunk, uniós 
tagállamként meg nem, tehát itt diszkrepanciák keletkeznének, tehát nem alternatíva, 
hanem a NATO és az EU szoros együttműködésében egy önálló európai védelmi 
képesség. Létrejött már a döntés erről, az állandó strukturált együttműködés, a 
PESCO rövidítéssel bíró együttműködés, ennek különböző fejezetei vannak, 
különböző szektorai. A magyar kormány is több ilyen szektorban már jelezte a 
részvételi szándékát. Tehát ez a folyamat zajlik, de még egyszer: nem szabad 
elfelejteni, hogy az Egyesült Királyság nukleáris hatalom, az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának állandó tagja, egy európai ország, és azt gondolom, hogy így is kell hozzá 
viszonyulnunk.  

Még egyszer köszönöm szépen, elnök úr, a meghívást, és köszönöm a 
kérdéseket, illetve a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Igen tisztelt Nagykövet Úr! Államtitkár Úr! Rendkívül nagy 

örömünkre szolgált, hogy itt üdvözölhettük önöket, hogy meghallgathattuk az 
előadásaikat. Biztos vagyok abban, hogy folytatni fogjuk ezt a brexitet, figyelemmel 
fogjuk kísérni a következő lépéseket. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy sikeres 
munkája lesz a követségen és a minisztériumban egyaránt. (Iain Lindsay: Köszönöm 
szépen.)  

Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a HHSZ 140. § (2) 
bekezdése alapján  

A 2. napirendi pont következik - ez csak öt percet vesz igénybe, kérem 
képviselőtársaim türelmét -: döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a 
házszabály 140. § (2) bekezdése alapján.  

Tisztelt Bizottság! Az Európai Bizottság az elmúlt időszakban számos fontos 
javaslattal állt elő, amelyek közül a politikai, gazdasági vagy társadalmi hatás miatt 
összesen hét esetben javasolom, hogy induljon meg egyeztetési eljárás. 
Képviselőtársaim a javaslataimat a múlt héten megkapták, véleményezhették. A 
javaslatok címei a bizottsági meghívóban szerepelnek, így most az idő rövidsége miatt 
eltekintek azok felsorolásától, csak a hét javaslat tárgyát emelem ki nagyon röviden. 
Az első négy javaslat egy egységet képez, a múlt héten már tárgyalt, az EU 2020 utáni 
többéves pénzügyi keretének bevételi és kiadási oldalával, az uniós források 
felhasználása módjával foglalkozik, aztán az 5. javaslat egy új hatóság létrehozását 
kezdeményezi a munkaügy területén, a 6. javaslat tárgya közös kincsünk a víz és 
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annak védelme, végül a 7. pedig nemcsak a környezetvédelemhez kapcsolódik a 
műanyaghasználat csökkentése kapcsán, de az EU új bevételi forrásaihoz is.  

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek észrevétele, megjegyzése. 
(Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.  

Határozathozatal 

Szavazásra teszem fel. Ki az, aki egyetért azzal, hogy az előbb röviden 
ismertetett hét európai uniós tervezetről a házszabály 140. § (2) bekezdése alapján 
egyeztetési eljárást kezdeményezzen a bizottságunk? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a javaslatomat.  

Megjegyzem, hogy a mai döntésünkről tájékoztatom a házelnök urat, az 
állandó bizottságok elnökeit, valamint a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely 
miniszter urat. 

Tisztelt Bizottság! Tárgyalási szünetet rendelek el. 10 óra 45 perctől vagy 10 
óra 50 perctől folytatjuk bizottsági ülésünket. Kérem, most jöjjenek a plenáris ülésre, 
onnan pedig majd vissza. Tehát 10.45-10.50 körül folytatjuk a bizottsági ülésünket, és 
az ülés végén lesz a ParLex-bemutató. Ne felejtsék el képviselőtársaim, a bizottsági 
ülés folytatódik.  

 
(Szünet: 9.58 - 10.47) 

 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folyatjuk munkánkat. Soron következik 
Magyarország 2019. évi központi költségvetésétől szóló T/503. számú 
törvényjavaslat. A részletes vitát kell a házszabály 44-45. §-a alapján mint vitához 
kapcsolódó bizottság lefolytatnunk. Köszöntöm a napirendi pont előterjesztőjét, 
Földiák Gergelyt a Pénzügyminisztérium részéről és Kútvölgyi Attilát. Köszönöm, 
hogy ismételten elvállalták a beszámolót, illetve a napirendi pont előadását. 

Tisztelt Bizottság! A költségvetési törvényjavaslat részletes vitájában a vitához 
kapcsolódó bizottságként járunk most el. A bizottságunkhoz egyetlen képviselői 
módosító indítvány sem került benyújtásra, tehát ezért a mai ülésünkön a részletes 
vita tárgya maga a benyújtott törvényjavaslat.  

Megnyitom a részletes vitát a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelményeknek való megfelelés kapcsán. Elsőként a törvényjavaslat 
előterjesztőjének adom meg a szót, aztán képviselőtársaimnak adom meg a 
lehetőséget. Megadom a szót Földiák Gergelynek, tessék parancsolni! 

Földiák Gergely tájékoztatója 

FÖLDIÁK GERGELY (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlés minden évben törvényt alkot az 
azt követő év költségvetésétől. Így van ez most is.  

Ezt megelőzi az, hogy a kormányzat elkészíti a törvényjavaslatot, azt egyezteti a 
Költségvetési Tanáccsal. Ezek mind megtörténtek, azért vagyunk most itt, azért 
vagyok én is most itt.  
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A törvényjavaslat szerkezete megegyezik az idei évben megszokottal. Ez a 
hármas tagolású rendszer, ami azt jelenti, hogy a hazai működési költségek külön 
vannak választva a hazai felhalmozás jellegű kiadásoktól, illetve az uniós fejlesztési 
kiadásoktól. Tehát ez a hármasság végigkövethető. 

Ezt szolgálja az is, hogy az 1. számú mellékletben, ahol fejezetenként 
előirányzatonként szerepelnek a tételek, ott is megtalálhatóak a működési meg a 
felhalmozási kiadások, bevételek. A kormányzatnak célja továbbra is, hogy 
nullszaldós legyen a költségvetés működési oldala és ezzel a technikával ez jól 
követhetővé válik. 

2019. évre a gazdaságpolitikai célok nem változnak a mostaniakhoz képest, 
tehát egy biztonságos, fenntartható növekedést szeretnénk biztosítani. Mindezt úgy, 
hogy a versenyképesség javításán, illetve a teljes foglalkoztatáson van a hangsúly.  

A költségvetési politika legfőbb jellemzője az, hogy egy felelős költségvetési 
gazdálkodás legyen. A jövő évi költségvetés is így készült. Ez azt jelenti, hogy tartósan 
alacsonyan kívánjuk tartani az államháztartási hiányt, illetve az államadósságot is 
azon a csökkenő pályán kívánjuk tartani, amire az elmúlt években már sor került. 

Egész konkrétan, a költségvetési hiány, eredményszemléletű uniós módszertan 
szerinti hiány 1,8 százaléka lesz a GDP-nek, a pénzforgalmi hiány meg 2,7 százalék, és 
mindez úgy fog bekövetkezni, hogy az államadósság terveink szerint 70,3 százalékra, 
tehát durván 70 százalékra csökken. 

Az uniós vonatkozások kapcsán a rendszer tekintetében azt szeretném 
elmondani, hogy ugyanúgy, mint ahogy azt már megszokhattuk, a XIX. számú 
technikai fejezetben jelenik meg a legtöbb tétel. A kormányzati struktúra változásai 
nem befolyásolták ezt, tehát továbbra is egy ilyen technikai fejezetben van a 
Széchenyi 2020 program összes OP-ja. 

Viszont a fejezet irányítása átkerült a Miniszterelnökségtől az Innovációs és 
Technológiai Minisztériumhoz. A sorok ugyanúgy felülről nyitottak, mint ahogy eddig 
is voltak, hogy a kedvezményezettek felé történő kifizetéseknek ne legyen akadálya, a 
bevételek pedig, az uniós transzferek miatt érkező bevételek meg a XLII. fejezetbe 
kerülnek utalásra, ez már idén zajlik. 

Rátérve a számokra, vagy még inkább rátérve a számokra szeretném 
elmondani, hogy az összes uniós kiadás, ami nemcsak a XIX. fejezetet, hanem 
elszórva a többi fejezetben lévő tételt is érinti, 2019-ben 1955,7 milliárd forintot fog 
kitenni, tehát durván most is közel 2000 milliárd kiadás lesz, amely a GDP 4,4 
százaléka. A bevételek ezzel szemben 1482,9 milliárd forintot fognak kitenni, tehát 
szűk 1500 milliárdot. Ezt tervezzük. Ezen belül a legnagyobb tétel a Széchenyi 2020 
program, annak az operatív programjai. Ezzel kapcsolatban először azt mondanám el, 
hogy 2017-ben meghirdetésre került a Széchenyi 2020 program teljes kerete. 2018-ra 
meg az a cél, hogy a teljes keret leszerződésre is kerüljön, tehát 
kötelezettségvállalással terhelt legyen. Ha ezt a 100 százalékhoz viszonyítjuk, akkor ez 
már meg is történt. Most is van lehetőség túlvállalásra, a különböző lemorzsolódások 
kezelésére, tehát még némileg lehet szerződést kötni, de lényegében már most is 
mondhatjuk, hogy le lett szerződve a teljes keret. 

Ez azt jelenti, hogy a ’14-20-as programra kiadásként 1500,7 milliárd, tehát 
szinte pontosan 1500 milliárd kiadást tervezünk. Itt szeretném elmondani, hogy 
2018-ra, tehát idénre 1973 milliárdot terveztünk. Ebből úgy tűnne, mintha jövőre egy 
visszaesés lenne a kiadások tekintetében, de hogy ez nem így van, annak az a 
magyarázata, hogy jelentős összegű előlegkifizetési rendszer működik, komoly 
előleget kaphatnak mind a vállalkozások, mind az állami szereplők, ami azt jelenti, 
hogy előbb-utóbb ezeket az előlegeket elkezdik felhasználni, számlák keletkeznek, és 
ilyenkor előlegelszámolás történik, tehát a költségvetésnek már nem kell kifizetni azt, 
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amit egyszer már kifizetett előlegként, amikor egy számla keletkezik és elszámolásra 
kerül, ezért van az, hogy effektíve a költségvetésből kimenő pénzek összege csökken, a 
valóságban meg effektíve a számlák, a projektek végrehajtása ezzel párhuzamosan 
gyorsul. 

Jelentős tétel a költségvetésen kívül megjelenő tételek közül az 
agrártámogatások, erről is minden évben szoktam mondani pár szót. 422,8 milliárd 
forint kiadásra számítunk agrárvonalon, ami lényegében megegyezik az idei 
tervszámunkkal meg a múlt évi tényszámmal. 

Végezetül az Unióba történő befizetések összegét mondanám el. 2019-re 351,9 
milliárd forint uniós befizetéssel kalkulálunk, ami egyébként a ’18-ra tervezett, 
durván 310 milliárdhoz képest egy növekedés. Ennek meg az az oka, hogy mind 
Magyarországon, mind a többi kohéziós kedvezményezett országban felgyorsul a 
program végrehajtása, ezért az uniós költségvetés finanszírozása is nő, erősödik. 
Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit gondoltam elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Főosztályvezető Úr! Ahogy a vitában is 

elmondtam a plenáris ülésen, uniós szempontból nagyon lényeges a fegyelmezett 
fiskális politika, amit a magyar költségvetés követ, különösen a GPD 1,8 százalékára 
tervezett államháztartási hiánnyal. Ez uniós tagállami kötelezettségünk is, ez 
természetesen megfelel az úgynevezett maastrichti kritériumoknak. Nagyon fontos 
továbbá, az Alaptörvény adósságfék-rendelkezése miatt is kiemelendő, hogy a GDP-
arányos államadósság jövőre - ahogy említette főosztályvezető úr - 68-70 százalékon 
állhat. A lényeg az irány, évről évre fokozatosan csökken.  

Az uniós források tekintetében összességében, ha jól számoltam, 2000 milliárd 
forint jut Magyarországra jövőre mind a beruházási, mind pedig a strukturális alapok, 
mind a közvetlen agrártámogatások révén. Tehát hál’ istennek az a bizonyos 
visszaesés, amit főosztályvezető úr említett, egy természetes járuléka azoknak a 
kifizetéseknek, hogy most végre meg fog lódulni az elkövetkező évben, mert korábban 
a tervezés éve volt, most pedig meg már a megvalósítás éve lesz. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Bana alelnök úré a 
szó. Tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Főosztályvezető Úr! Főosztályvezető-helyettes Úr! Tisztelt Bizottság! Egyetlen rövid 
kérdésem lenne csak. Az általános vitában kifejtettem a Jobbik képviselőcsoportjának 
álláspontját az uniós források felhasználásával összefüggésben, így ezt nem 
ismételném meg.  

Az államadósság tekintetében szeretnék kérdést feltenni, hiszen való igaz, hogy 
GDP-arányosan az elmúlt évek során csökkent a magyar államadósság, viszont Orbán 
Viktor miniszterelnök úr jó néhány évvel ezelőtt beszélt arról, hogy mindenképpen el 
kell érni, hogy nominálisan is csökkenjen hazánk államadóssága. Mégis, ha 
visszatekintünk az elmúlt évekre, és megnézzük a mostani adatot, akkor ez nem 
következett be. Az lenne a kérdésem a főosztályvezető úrhoz, hogyan látja ennek a 
lehetőségét a következő évek vonatkozásában. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessely alelnök úr következik, tessék parancsolni! 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A baloldali ellenzék 

megjelenésének hiányában én egy olyan rövid kérdést szeretnék feltenni, hogy a 
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forint gyengülése milyen hatást gyakorol a költségvetésben pozitív, illetve negatív 
irányban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést, véleményt nem látok, visszaadom a 

szót a főosztályvezető úrnak. Tessék parancsolni! 

Földiák Gergely válasza 

FÖLDIÁK GERGELY (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Kezdem 
visszafelé, a forintgyengüléssel. A forintgyengülés hatása lényegében semleges a 
költségvetésre.  

Az uniós programok tekintetében ez egy nagyon érdekes dolog, mert az uniós 
programok kerete euróban van meghatározva, tehát ha a forint gyengül, akkor 
forintban a keret növekszik, és akkor a lekötéshez új szerződéseket kell kötni, ha nem 
akarunk forrást veszíteni. Ezért van az, hogy a kormányzat egy 10 százalékos 
túlvállalást, túlterhelést engedélyez a pályázatok kiírásánál meg a szerződéskötésnél, 
és ez biztosít fedezetet árfolyamgyengülésre, biztosít fedezetet projektek 
lemorzsolódására. Tehát az előző ciklusban is erre kellett készülni, készültünk is, 
most is készülünk, úgyhogy nem gondolom, hogy ez így problémát fog okozni.  

Az államadósság-csökkenés szempontjából én azt gondolom, hogy ez a 
lehetőség most is adott, tehát ha megvannak azok a makrogazdasági körülmények, 
akkor ezt meg lehet valósítani. Ha az uniós támogatásoknak zökkenőmentes a 
lebonyolítása, az azt jelenti, hogy a kiadásokhoz megfelelő uniós transzfer is párosul 
és ezáltal ez talán még könnyebben kivitelezhető. Köszönöm. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A vitát lezárom, ha nincs több 
kérdés, vélemény. Szavazásra teszem fel a kérdést: ki az, aki támogatja, hogy a mai 
részletes vita főbb megállapításait összefoglaló jelentést fogadjunk el, amennyiben 
megállapítjuk, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. Tessék szavazni! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen.  

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy egyhangúlag szavazott a 
bizottság.  

A következő teendőnk a részletes vita lezárásáról való döntéshozatal. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a T/503. számú törvényjavaslat részletes vitáját bizottságunk 
ezennel lezárja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A második szavazás is egyhangú volt, köszönöm. 
Amennyiben a mai részletes vitában kisebbségi vélemény hangzott volna el és a 

jelentés elfogadása ellen szavazat született volna, de ez nem így volt, akkor kisebbségi 
vélemény benyújtására is lett volna lehetőség, de hála istennek erre nem került sor. 

Tisztelt Bizottság! A napirendi pontot lezárom. Megköszönöm főosztályvezető 
úrnak és kollégájának a részvételt. Kérem a munkatársakat, hogy szóljanak a 
következő napirend előterjesztőinek, ha megérkeztek! (Földiák Gergely és Kútvölgyi 
Attila távoznak a bizottság üléséről. – Dr. Handó Tünde és dr. Szecskó József 
megérkeznek a bizottság ülésére és helyet foglalnak a meghívottak részére 
fenntartott asztalnál.) 

Tájékoztató az Európai Bizottság 2018. évi uniós igazságügyi 
eredménytábla című közleményéről [COM (2018) 364] 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk bizottsági ülésünket a negyedik és egyben utolsó 
napirendi pont megtárgyalásával: tájékoztató az Európai Bizottság 2018. évi uniós 
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igazságügyi eredménytábla című közleményéről. Köszöntöm a napirendi pont 
előadóit, dr. Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét és dr. Szecskó 
Józsefet, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes 
államtitkárát.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Az Európai Bizottság 2018. május 28-án tette közzé az idei 
uniós, úgynevezett igazságügyi eredménytáblát, amely áttekintést ad az uniós 
tagállamok igazságszolgáltatási rendszereinek hatékonyságáról, minőségéről és 
függetlenségéről. Két évvel ezelőtt hasonló körben már létrejött ez az eszmecsere.  

Köszönöm az elnök asszony e tárgyban írt levelét, amit a bizottsági tagok 
megkaptak. Először is az elnök asszonyt kérem egy általános, rövid tájékoztatóra, 
majd a helyettes államtitkár urat kérem, hogy adjon egy rövid áttekintést az uniós 
igazságügyi eredménytábla főbb megállapításairól, valamint a kormány 
álláspontjáról. Tessék parancsolni, elnök asszony. 

Dr. Handó Tünde előadása 

DR. HANDÓ TÜNDE elnök (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Ha megengedik, hoztunk egy kis tájékoztató anyagot, és ha a 
kabinetfőnököm azt kioszthatja, azt köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Természetesen, köszönjük szépen. (Megtörténik a tájékoztató 

kiosztása.) 
 
DR. HANDÓ TÜNDE elnök (Országos Bírósági Hivatal): Közben egy 

mindannyiunk által ismert idézettel kezdeném: „Nem a győzelem a fontos, hanem a 
részvétel.” 

Itt az EU scoreboard kapcsán arról van szó, hogy vajon ez egy versengő 
helyzetet jelent-e számunkra, vagy pedig valójában nem rangsorolása a különféle 
tagállamoknak. Ahogy egy csapat kapitánya, Landon Donovan, az USA 
focicsapatának a kapitánya mondta: nem találkoztam még olyannal, aki azt mondta 
volna, hogy nem érdekli a foci világbajnokság. Tehát valóban, amikor ezt közzétették, 
azt gondolom, hogy nemcsak mi, a bíróságon dolgozók, hanem nagyon sokan mások 
is elkezdték bújni azt a 90 diagramot, hogy vajon hol található, hol helyezkedik el 
rajta Magyarország. 

Mielőtt az eredménytábla részleteiről beszélnék, néhány szót a bírósági 
igazgatási rendszerről, amit nagyon fontos mindig felidézni, hogy a 2012-ben 
létrehozott igazgatási modell kettéválasztotta a bírósági szervezet működését. Nagyon 
fontos, hogy a Kúria feladata az ítélkezés tartalmának a minősége, a jogegység 
biztosítása. Az Országos Bírósági Hivatal dolga pedig, hogy a bírósági szervezetet 
menedzselje, amelyben több mint 11 ezer ember dolgozik; évente 1,5 millió ügy 
érkezik; most már 120 milliárdos a költségvetésünk; 188 épületünk van. Tehát ezt az 
óriási nagy szervezetet kell menedzselnünk. Gyakorlatilag ugyanaz a feladatunk, a 
felelősségünk, mint 1997-ig az Igazságügyi Minisztériumnak volt a megalakulásától, 
1867-től kezdődően. 

Ahogyan a munkánkhoz láttunk, az elsőként a stratégiai célok meghatározása 
volt, amik között olyanok szerepelnek, hogy legyen hatékony az ítélkezés, hogy az 
emberek hozzáférhessenek a bírósághoz, tehát hogy tudják az ügyeiket intézni, értsék, 
nem sorolom a többi stratégiai célt, mert valójában két célként is meghatározható az, 
amibe 6 évvel ezelőtt belefogtunk.  
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Az egyik az, hogy a XXI. századba fordítani a bírósági szervezetet, ahol a 
technológia, amivel odakint találkozunk a piaci vagy a jó állam különféle 
intézményeinél, mindenkit utolér, és bizony itt nálunk nagy hiányosságok voltak. A 
másik pedig, valahogy visszahozni - ezek között a falak között nem kell magyaráznom 
- azt a XIX. századi éthoszt, ami jellemezte a bírók hivatáshoz való hozzáállását, hogy 
mit jelent a függetlenség, mit jelent az állam szolgálata úgy, hogy nem vagyunk az 
állam szolgái, mégis annak a jognak, amit alkotunk, amit alkotnak a 
törvényhozásban, az alkalmazása a bírók elsődleges feladata, tehát hogy az az egykor 
kialakult hatalommegosztási szerkezet hogyan tükröződik a mindennapokban, a 
mindennapi ítélkezésben, a hivatáshoz való hozzáállásban. S persze, ami az állam 
számára különösen fontos, hogy hogyan mérjük a bíróságok teljesítményét, s most, 
amikor szupranacionális jogok alakulnak ki, tehát akár a nemzetközi jogban, akár az 
uniós jogban kifelé is meg kell felelnünk, különösen fontos, hogy a bírósági szervezet, 
amely a versenyképességet illetően is egy kiemelt mérőszám lehet sok esetben, 
miképpen teljesít.  

Az eredménytábláról, annak céljáról, hasznosíthatóságáról beszélnék, ahogyan 
mi látjuk. Azt tudni kell - és ezt már a múlt alkalommal is elmondtam -, hogy 
valójában ezt az eredménytáblát Magyarország ellenében hozták létre akkor, amikor a 
2011-2012-es igazgatási modellváltás volt. Ahhoz kapcsolódóan kezdődtek különféle 
számonkérések Magyarországgal szemben a bírósági szervezetet illetően. Én a magam 
részéről egy pozitív fejleménynek tartom ezt, hogy ez oda fejlődött, hogy maga az 
Európai Bizottság is szükségesnek tartotta, hogy tárgyszerű mutatók alapján is 
összevethető legyen az, hogy mi történik egy-egy tagállam igazságszolgáltatásában.  

Ezek a mérési területek évről évre bővülnek, amelyeknek a hasznosságáról 
vagy értelméről nyilván az Igazságügyi Minisztérium tud nyilatkozni. Mindenesetre 
szerepelnek benne ügyforgalmi adatok, időszerűségi adatok, milyen az elektronikus 
eljárások kiterjedtsége, a bíróság kommunikációja. Maga az Európai Unió Bizottsága 
is azt mondja, hogy ez nem egy rangsor, ezt többször leírja a bevezetőjében, de 
mégiscsak annak néz ki. Ismert James Whitcomb Riley amerikai író és politikus 
mondása: ha úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, és úgy hápog, mint 
egy kacsa, akkor valószínűleg egy kacsa. Tehát sajnos, ahogyan megjelenik, a 
diagramokból mégiscsak azt keressük, hogy vajon hányadikok vagyunk ebben a 
sorban. Én is így vettem számba a magyar bírósági szervezetet.  

Mi látszik ebből? Hol vagyunk elsők? 28 tagországról van szó, ezek között 
elsőnek lenni vagy az elsők között holtversenyben lenni, azt gondolom, igazán 
büszkeségre adhat okot. Elsők vagyunk a közigazgatási eljárások pertartamát illetően, 
tehát nálunk a legrövidebbek a közigazgatási perek a 28 tagállam között. Az online 
eljárások elérhetőségében elsők vagyunk, öt ország van velünk egy sorban. Itt 
különféle ismérvek alapján nézik azt, hogy ki milyen területen mit teljesített, lehet-e 
keresetlevelet beadni, lehet-e idézni elektronikus formában, és igen, nálunk lehet. 
Elsők vagyunk olyan, egyébként Nyugat-Európából érkezett és nagyon népszerű 
jogintézmény alkalmazásában is, mint a bírósági közvetítés. Elsők Európában! Tehát 
nálunk a legerősebb az alternatív vitamegoldás működése, a használata és az 
eredményessége. Elsők között vagyunk az elektronikus ügymenedzsmentben, tehát 
abban, hogy nálunk elektronikusan vezetjük az ügyek forgalmát, az egyes ügyeket is 
ideértve, hogy statisztikai kimutatásokat tudunk ilyen módon előállítani. 

Elsők vagyunk az időszerűségi standardokban, tehát abban, hogy egyáltalán 
mérjük azt, hogy mi mennyi ideig tart, ezt közzétesszük. Elsők vagyunk az 
információk elérhetőségében az ügyek helyzetéről. Ez azt jelenti, hogy nálunk 
működik többek között egy SMS- és e-mail-küldő szolgálat, és aki bejelentkezik a 
rendszerünkbe, az kaphat - mintha a bankszámláját nézegetné - visszajelzést arról, 
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hogy idézés, tárgyalás következik, hogy megérkezett a szakértői vélemény, tehát 
ilyenfajta kényelmi szolgáltatásokat is bevezettünk. 

Második helyezettek vagyunk a folyamatban maradt közigazgatási eljárások 
lakosságra vetített számát illetően, magyarul ezt ügyhátraléknak nevezzük. Ez azt 
jelenti, hogy nálunk nagyon-nagyon kevés az ügyhátralék, amire a polgároknak 
várniuk kell, hogy az még intéződjék, időszerű a működésünk. Olyan, a 
versenyképesség szempontjából fontos ügycsoportokban, mint a védjegybitorlási 
ügyek pertartama, a fogyasztóvédelmi ügyek pertartama másodikok vagyunk. 
Ugyanígy nagyon jó a teljesítményünk az ügyfelek és a sajtó felé irányuló 
kommunikációban. Itt különféle ismérveket határoztak meg, hogy van-e honlapunk, 
az mennyire átlátható, a sajtóval hogyan tartjuk a kapcsolatot, közleményeink milyen 
mennyiségben, tartalommal működnek. Nyolc ismérvet határoztak meg, nálunk hét 
területen működnek ezek az igények, elvárások. Ami egy különlegesség: mi mérjük a 
felhasználóink elégedettségét, tehát rendszeresen vannak ügyfél-elégedettségi 
kérdőívek különféle tartalommal a bíróságokon, és ebben is másodikok vagyunk, 
mondhatom, hogy többen hozzánk hasonló mérésekkel nem is feltétlenül 
rendelkeznek a tagállamok között.  

Harmadikok vagyunk az elektronikus kommunikációval kapcsolatos ügyek 
pertartamában. Ez is a versenyképességhez tartozik, tehát itt azokat a 
fogyasztóvédelmi ügyeket mérik, amelyek a telefóniával, az internetkapcsolatokkal s a 
többivel kapcsolatban merülnek fel. S harmadikok vagyunk az „online információk a 
bíróságról” kategóriában is, ahol azt nézik, hogy mennyire vagyunk elérhetőek az 
ügyfelek számára a közvetlen ügyeikben. 

Negyedikek vagyunk a folyamatban maradt első fokú civilisztikai ügyek 
lakosságra vetített számában. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen polgári ügyekben az 
ügyhátralék a 28 tagállam közül nálunk a legkevesebbek közé tartozik, és ugyanilyen 
helyen szerepelünk az „online kapcsolat a bíróság és az ügyvédek között” 
kategóriában. Ez komoly erőfeszítés mind a kettőnk számára, az ügyvédek és a 
bíróságok számára is. Nagyon komoly együttműködések alakultak ki. Amiben 
negyedikek vagyunk - a számadatok ezt mutatják, és ezzel egy múltkori adósságunkat 
is törlesztjük -: a bírók részvétele az uniós jogi képzéseken. A bírói kar 80 százaléka 
részt vett a vizsgált évben ilyenfajta képzésekben. Nálunk egyébként egy külön 
hálózatot működtetünk, körülbelül száz bíró ennek a tagja, idegen nyelven írnak, 
teszik közzé a döntéseket, válaszolják meg a kérdéseket, hogy lehetőleg olyan előzetes 
döntéshozatali kérdések induljanak el az uniós bíróság felé, amelyek egyáltalán 
értelmezhetőek. Abban is negyedikek vagyunk, hogy mi hasznosítjuk a bíróságok 
felhasználóinak a visszajelzéseit. Tehát, amikor elégedettséget mérünk, kérdezzük az 
ügyfeleket, akkor abból további fejlesztések indulnak el, és válaszok a bíróságokon. 

Ötödikek vagyunk az első fokú eljárások pertartalmát illetően. Csak 
megjegyzem, hogy ebben a sorban a hollandok a nyolcadikok, a franciák meg a 
tizennyolcadikok. Tehát az is lényeges, hogy ezekben a mércékben, 
mértékegységekben sok más, számunkra más színtereken, felületeken vagy 
bizottságokban kérdéseket feltevő országokat tudunk megelőzni, de így vagyunk ezzel 
a közigazgatási eljárások első fokú pertartama tekintetében is. Mi ötödikek vagyunk, 
míg a franciák 15.-ek, a németek pedig a 17.-ek.  

Érdekes mutatók még azok is, amelyek a bíróság részesedését jelentik a 
különféle pénzügyi forrásokból, és sajnos, ha nominálisan nézzük, akkor 23.-ok 
vagyunk a bíróságra költött pénz és a lakosság arányszámát illetően, ugyanakkor 
negyedikek abban, hogy a GDP 0,4 százalékát fordítja a kormányzat a bíróságokra. 
Tehát ez azt jelenti - és ez az épületekben, az informatikai fejlesztésekben mindenki 
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számára látható is most már -, hogy a kormányzat igenis elkötelezett amellett, hogy 
fejlesszék a bíróságokat. Erről is kiosztottunk egy anyagot.  

Ami az illetmények rangsorát illeti, ez ugyan a scoreboardban nem szerepel, 
hanem az ennek alapjául szolgáló úgynevezett CEPEJ-jelentésben - ez az Európa 
Tanácsnak a bíróságokat, az igazságszolgáltatást mérő testülete -, elhoztam 
magammal, hogy utolsó előttiek vagyunk ebben a rangsorban. Komoly előrelépések 
történtek egyébként 2016 óta, de a helyzet az, hogy most sem tudtuk még ezekkel a 
támogatásokkal sem megugrani azt, hogy legalább a 26. helyre lépjünk előre. 

Összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy ahol a bírósági szervezetet, a 
magyar bírósági szervezetet tárgyszerűen mérik, ott a magyar bírósági szervezet jól 
szerepel. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy komoly eszköz, és nagyon fontosnak 
tartom azt is, hogy ezzel a bizottság foglalkozik. Megtisztelőnek tartom, hogy 
eljöhettem, ezt elmondhattam és hogy önök ezt egyáltalán napirendre vették. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődéssel hallgattuk elnök asszony előadását. 

Most kérem a helyettes államtitkár urat, tartsa meg ő is rövid expozéját! 

Dr. Szecskó József előadása 

DR. SZECSKÓ JÓZSEF helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány részéről örömünket fejezzük ki, hogy 
a bizottság 2018-ban újra napirendre tűzte az igazságügyi eredménytáblával 
kapcsolatos napirendet.  

Elnök asszony a konkrétumokat és a konkrét eredményeket bemutatta az 
expozéjában. Mindig kérdés az, hogy maga az igazságszolgáltatási tevékenység 
egyáltalán mérhető-e, hogyan mérhető, kell-e mérni. Azt hiszem, hogy ezen a 
kérdésen már a jogirodalom és a bírói gyakorlat is túljutott, hiszen európai uniós 
szinten az igazságügyi eredménytábla szinte másról sem szól, mint arról, hogy mérjék 
az egyes tagállamok igazságszolgáltatási tevékenységét, különböző objektív mutatók 
alapján. 

Az idén hatodik alkalommal tette közzé az Európai Bizottság az igazságügyi 
eredménytáblát, és a korábbinál szélesebb spektrumban hasonlítja össze a 
tagországok igazgatási, igazságszolgáltatási rendszerét. Most már közel 70 táblázatot 
tartalmaz ez az eredménytábla.  

Amikből a konkrét mérőszámok kijönnek, amit mér ez az igazságügyi 
eredménytábla, az a hatékonyság, a minőség és a függetlenség. Mindhárom területen 
egyébként a tagállamok javítottak az előző igazságügyi eredménytáblában foglalt 
mutatókon, és különösen igaz ez egyébként az elmondottakból is kitűnően 
Magyarországra, arra a bírói szervezetre, amely a 2012-es igazgatási modellváltás óta 
igazolta a hozzá fűzött reményeket. Hiszen ha csak a központi régiót nézzük, amely 
mindig, minden tagállamban nagy súllyal esik latba, itt, Magyarországon különös 
tekintettel, hiszen ha a Fővárosi Törvényszék, a Fővárosi Ítélőtábla, illetőleg a 
Budapest Környéki Törvényszék adatait nézzük, akkor igen komoly fejlődés van, és ez 
meghatározó az egész országra kiterjedően.  

Engedjenek meg egy személyes visszatekintést, és ezt nem először teszem már 
itt, a bizottság előtt sem. Én 2015-ig, amíg az Igazságügyi Minisztériumba beosztásra 
nem kerültem ebbe az állami vezetői pozícióba, közigazgatási bíróként dolgoztam, és 
amikor átjöttem az Igazságügyi Minisztériumba, már akkor is 100-110 ügy volt egy 
bíró kezén. Amikor pedig kezdtem ott vagy folytattam ott a pályafutásomat, akkor 
250 ügy volt egy bíró kezén.  



31 

Tisztelt Bizottsági Tagok! Nyilván érzékelik azt, hogy ez mit jelent az 
állampolgárok, a jogkereső közönség számára. Azt jelenti, hogy ha egy bíró kezén 250 
ügy van, akkor nyilvánvalóan nem tud megfelelő időt fordítani arra, hogy alaposan és 
megfontoltan minőségi ítélkezést tudjon folytatni.  

Azt, hogy a központi régió eredményei így javultak, azt hiszem - és ebben 
bizonyos is vagyok -, mindenképpen az igazgatási modell változása eredményezte, azt, 
hogy szétválasztásra került a bíróságok igazgatása és a jogalkalmazás, illetőleg a jogi 
akarat egységéért való felelősség. Mi Vízkelety Mariann államtitkár asszonnyal 
nagyon sok összbírói értekezleten veszünk részt, és azt látjuk, hogy a bírói kar, a 
bírósági vezetői kar igen komolyan és igen magas színvonalon kerül irányításra. 
Megfelelő vezetők nélkül ugyanis ezek az eredmények nem következhettek volna be, 
illetőleg ilyen eredményeket a magyar bírósági szervezet nem tudott volna elérni. A 
vezetők kiválasztásában az elnök asszonynak személyes szerepe és felelőssége van, de 
ő tud felelni a vezetők kiválasztását követően azokért az eredményekért is, amelyek 
egyébként megmutatkoznak az igazságügyi eredménytáblában is. 

Hogy az ügyek milyen gyorsasággal fejeződnek be, az egy fontos kérdés, és 
igazából ez az egész igazságügyi eredménytábla, azon túlmenően egyébként, amire az 
elnök asszony is utalt, hogy ezt valójában éppen Magyarország ellenében akarták 
életre hívni, és - teljesen az életre hívók szándékaival ellentétben - épp Magyarország 
került ki ebből pozitív megítéléssel, ezen túlmenően fontos az, hogy az európai 
szemeszter gazdasági oldalról közelítette meg az igazságügyi eredménytábla 
létrehozásának a szükségességét, mert egy üzleti vállalkozás működése szempontjából 
egyáltalán nem közömbös az, hogy egy jogvitás ügyben milyen időtartam alatt és 
milyen eljárásrend keretében történik a jogviták elbírálása. Ezért is innen indult és 
ezért is mérik az egyes tagországok igazságszolgáltatásának a hatékonyságát.  

Az eredménytáblával kapcsolatban az Igazságügyi Minisztériumot konkrétan 
talán most is egyetlen dolog érinti, méghozzá a hozzáférhetőség kérdése, tehát az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférhetőség kérdése. A jogi segítségnyújtás szerepéről 
most is tartalmaz adatokat a tábla. Az igazságügyi eredménytáblában foglaltak mellett 
azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy jogi segítségnyújtó szolgálatok 12 335 
esetben engedélyezték jogi segítségnyújtás igénybevételét a rászorulók részére, és az 
állam 10 610 esetben vállalta át a jogi segítségnyújtás költségeit. Miután az 
igazságügyi eredménytábla a hozzáférhetőség tekintetében fogalmaz meg javaslatokat 
és kívánalmakat, a kormány nem csupán ebből az okból és nem feltétlenül ezért, de 
előterjesztést fog készíteni a jogi segítségnyújtás rendszerének a felülvizsgálatáról, 
amely előterjesztés közigazgatási egyeztetés előtt áll. 

A kormány rendkívül pozitívnak tartja, hogy az igazságügyi eredménytábla 
adatai és mérőszámai alapján a magyar bírósági szervezetrendszer, a magyar bírák 
nemcsak megtartották a legutóbb is már elfoglalt, igen előkelő helyezést, hanem 
bizonyos mutatók tekintetében még javítani is sikerült ezeken a jó eredményeken. Ezt 
a kormány üdvözli, és a szabályozási környezet tekintetében igyekszik továbbra is 
megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az igazságszolgáltatás eredményes 
működését segítik.  

Ennek jegyében került sor az elmúlt évek során, az elmúlt évben és az azt 
megelőző évben négy eljárási kódex parlament által történő elfogadására, amelyeknél 
az egyik fő törekvés mindenképpen az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása az 
igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának a további növelése, igaz ez a polgári 
perrendtartásra, a büntetőeljárási kódexre és a közigazgatási perrendtartásra 
vonatkozóan is. De az általános közigazgatási rendtartás, ha csak közvetve is, de 
mégis hozzájárulhat ehhez a pozitív folyamathoz.  
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Ami a tagállamok összességét érinti, a Bizottság azt a következtetést vonta le, 
egy hétéves időszakot is áttekintett ebben az eredménytáblában, és ez alapján 
megállapította, hogy általános pozitív tendencia érzékelhető, majdnem mindem 
tagállamban javult vagy stagnált az igazságszolgáltatás hatékonysága. 
Magyarországra nem a stagnálás, hanem a fejlődés volt jellemző.  

A bírák képzése terén - és ebben is Magyarország élen jár - erőfeszítéseket kell 
tenni a kommunikációs képesség fejlesztésére. Én magam több olyan Országos 
Bírósági Hivatal által szervezett tréningen vettem részt vendégként, ahol éppen a 
kommunikációs képzés volt a téma, hogy a bírákat a folyton változó világ 
követelményeinek megfelelően készítsék fel a megfelelő kommunikációra. A felek 
meghatározott csoportjával való kapcsolatban - hallás-, látássérültek tekintetében -, 
erre vonatkozóan is vannak és voltak képzések, tehát Magyarország ebben a 
vonatkozásban is élen jár. 

Összességében véve, ha összefoglalhatnám, elmondható, hogy az igazságügyi 
eredménytábla 6. kiadása világosabbá teszi a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek 
működésének alakulását. Számos tagállam igazságszolgáltatási reformok 
végrehajtására kötelezte el magát, amellyel sikerült tovább javítani az 
igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságán. A kihívások nemcsak az 
igazságszolgáltatási rendszerek működésében vannak, hanem az azok javítása 
érdekében eszközölt egyes reformok tartalmában is.  

A 2018. évi eredménytábla megállapításait a Bizottság figyelembe vette a 2018. 
évi európai szemeszter keretében végzett országspecifikus értékeléseknél, valamint az 
Európai Bizottság által május 23-án kibocsátott országspecifikus ajánlásokra irányuló 
javaslatoknak a kidolgozásakor is. Ezeket a szakpolitikai ajánlásokat a tagállamok 
megvitatják egymással a Tanácsban, az uniós vezetők ezt júniusban jóváhagyták, a 
Tanács pedig júliusban elfogadja ezeket. Ezután a kormányok beépítik az ajánlásokat 
a reformterveikbe és a következő pénzügyi évre vonatkozó nemzeti költségvetésükbe. 
Ez tehát a Bizottság iránymutatása az igazságügyi eredménytábla jövőjét illetően. 

Még egyszer nagy tisztelettel megköszönöm a lehetőséget, és amennyiben 
kérdés van, elnök asszonnyal örömmel válaszolunk ezekre a kérdésekre. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök asszonynak és államtitkár úrnak a részletes 

beszámolóját. A vitát megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van, kérem, 
jelentkezzen. (Jelzésre:) Elsőként Bana Tibor alelnök úr jelentkezett. Tessék 
parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Asszony! Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen 
mindkettejüknek a beszámolókat. Az természetesen örömteli, hogy az igazságügyi 
eredménytábla vonatkozásában pozitív fejleményekről tudtak beszámolni, és több 
esetben jó helyezéseket ért el Magyarország a különböző rangsorokban, viszont 
kevésbé kellemes kérdésekről is érdemes beszélni, ha már lehetőségünk van arra, 
hogy egymással találkozzunk. Az egyik az Országos Bírói Tanács és az Országos 
Bírósági Hivatal közötti üzengetések, különböző vádak megfogalmazása. Kérném 
elnök asszonyt, hogy erről is fejtse ki álláspontját, hiszen a sajtóban elég kemény 
nyilatkozatok is megjelentek ez ügyben, akár az ön részéről is. 

A másik téma pedig, amiről mindenképpen beszélnünk kell ebben a 
szakbizottságban, hiszen nagyon fontos, hogy Magyarország hozzá tudjon jutni az 
uniós forrásokhoz, az EU-s támogatások kérdése. Azzal kezdte a felvezetőjét az elnök 



33 

asszony, hogy nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Jó lenne, ha Magyarország 
a 2021-27-es időszakban is részt tudna venni az európai uniós források 
felhasználásában, ehhez pedig az kell, hogy eloszlassuk azokat a kételyeket, amelyek a 
jogállamisági feltételek nem teljesülése kapcsán fennállnak, gondolok itt akár a bírói 
függetlenséggel vagy annak nem létével kapcsolatban megfogalmazódott európai 
uniós vádakra, hiszen a következő hétéves tervezési ciklus tekintetében jelezték azt, 
hogy a jogállamisági mechanizmust bevezethetik, és ebben az esetben Magyarország 
bizony komoly forrásvesztéssel szembesülhet, aminek az egészségügy, az oktatás, a 
szociális szféra és összességében tisztességes honfitársaink látnák kárát.  

Tehát helyre kellene tenni ezeket a kérdéseket is, és azt gondolom, hogy akkor, 
amikor az európai uniós ügyekkel foglalkozó szakbizottság ülésén lehetőségünk nyílik 
arra, hogy egymással találkozzunk, meghallgassuk a beszámolókat, akkor ezekről a 
kevésbé kellemes témákról is beszélnünk kell, már csak azért is, mert Magyarország 
érdekeit az szolgálná, ha minél több támogatáshoz tudnánk hozzájutni akkor, amikor 
a brexittel összefüggésben egyébként is csökkenni fognak a források, tehát legalább a 
fennmaradó összegből, akár kohéziós pénzekből, akár egyéb támogatásokból minél 
nagyobb mértékben tudjunk részesülni a jövőben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessely alelnök úré a szó. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én is szeretném 

megköszönni az elnök asszonynak és helyettes államtitkár úrnak a beszámolót. 
Elhangzott, hogy a nominálisan mérhető tárgykörökben pozitív a megítélés az 
igazságügyi eredménytábla tekintetében. Az lenne a kérdésem, hogy milyen, esetleg 
szubjektív megítélés alá eső kérdésekkel kapcsolatosan támadnak bennünket. Annál 
is inkább, mert az is elhangzott, hogy ez az igazságügyi eredménytábla éppen, mintha 
ellenünk jött volna létre 2011-ben.  

S amit alelnöktársam az előbb megfogalmazott, egy kicsi áthallásom van, hogy 
mintha az európai uniós források elosztása tekintetében felmerülő legújabb 
szempont, a jogállamisági szempont valami hasonló okból, mintha a mi térségünk 
ellen irányulna. Éppen ezért a kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet ezeket az 
ügyeket összekapcsolni, tehát hogyan lehet összekapcsolni a bizottságunk által 
nemrégen tárgyalt európai szemeszterrel az igazságügyi eredménytáblát, vagy hogyan 
lehet összekapcsolni a hétéves pénzügyi keret elosztásánál a jogállamisági 
kritériumokat. Önök ezt hogy látják? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Két éve volt alkalmunk, hogy bizottságunkban megtárgyaljuk 
az eredménytáblát. Ha visszaemlékszem, ahhoz képest is egy jelentős fejlődés tanúi 
vagyunk, és szeretném megköszönni elnök asszonynak az igazságügyi eredménytábla 
2018. - Európa élvonalában címmel fémjelzett kis pamfletet, amit megtekinthettünk.  

Ebben egyértelmű mindenki számára, még aki nem is ért a joghoz vagy az 
igazságszolgáltatáshoz, hogy fejlődést tapasztalhatunk. Köszönöm az önök munkáját 
ezen a területen.  

És amire büszkék lehetünk, írja itt az elnök asszony, valóban nemcsak önök, 
hanem mi, az Európai ügyek bizottsága is büszkén állunk előtte, hogy dobogós 
helyezést értünk el jó néhány tekintetben. Még egyszer köszönöm az önök munkáját. 

Azt is tudjuk, hogy a tagállami igazságszolgáltatás rendszerének a kialakítása 
nem brüsszeli, hanem tagállami hatáskör. A kiadott közleményben foglaltak 
mennyiben kötelezik a tagállamokat? 
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A másik rövid kérdésem pedig az, hogy nemrégen foglalkoztunk az európai 
szemeszter témakörével, és azt is kérdezném tisztelettel, hogyan látják, milyen alapon 
lehetne az eredménytábla megállapításait mintegy összekapcsolni az európai 
szemeszter folyamatával. Köszönöm.  

Tisztelt Elnök Asszony! Államtitkár Úr! Visszaadom a szót, tessék parancsolni. 

Dr. Handó Tünde válasza 

DR. HANDÓ TÜNDE elnök (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm szépen a 
kérdéseket. Van, ami, nyilván az európai szemeszter illetően, az Igazságügyi 
Minisztérium helyettes államtitkárára tartozik, hogy arra válaszoljon. Úgy gondolom, 
hogy nekem három kérdés maradt.  

Az egyik kérdés, ami az OBH-t és az OBT-t illeti. A mai napon az Európai 
Bizottság igazságügyi eredménytáblájából készültem beszámolni. Ennek nem tárgya 
az OBT és az OBH viszonya, de ajánlom képviselő úr figyelmébe a diagramokon 
szintén megtalálható ábrákat, hogy az igazságszolgáltatásban az egyes tagállamokban 
milyen szereplők vannak jelen, és abból láthatja majd, hogy bizony Ausztriában, 
Németországban, Finnországban, Csehországban nincs nemzeti bírói tanács. És egy 
más alkalommal, ha a parlament arra felkér, szívesen beszélek többet is arról, hogy 
mit jelent Magyarországon a 2012-ben létrehozott igazgatási modell, milyen szereplői 
vannak, mik a közjogi feladataik és bármiről, amire kíváncsi.  

Továbbmegyek. Ami a jogállamiság kapcsán felmerül, és nyilván én is a 
sajtóból ismerem a LIBE bizottság jelentését, ez sem tárgya, azt gondolom, legalábbis 
a meghívó szerint, a bizottsági ülésnek. Ha erről kérdeznek majd hivatalosan, akkor 
igyekszem felkészülni.  

Amit én itt kiemelnék, és ami a lényege ennek az igazságügyi 
eredménytáblának, hogy ez, szemben a különféle, Európai Parlamentben is jelenlévő 
pártpolitikusok véleményével, szakmai testületek, szakmai szervezetek által készített 
összefoglaló, és éppen ez a lényege, hogy igyekszik több éve mások által is használt, 
tárgyszerű ismérvek alapján értékelni és összevetni az országokat. És ezt szeretném, 
ha magával vinné képviselő úr is, alelnök úr is, hogy bizony ebben a magyar bírósági 
szervezet jól szerepel, és magyarokként erre mindannyian büszkék kell hogy legyünk, 
még akkor is, ha akár ez alapján vagy más felvetések alapján mindig van javítanivaló. 
Ahogy több helyen többször már elmondtam, minden panasz ajándék, minden 
panaszosnak igaza van, tehát mindig lehet mindent sokkal jobban csinálni, de mi a 
tőlünk telhető legjobbat igyekszünk mindig megtenni.  

És akkor itt van a kérdés, ami az érzékenységi mutatókat illeti - most nem jut 
eszembe a jó kifejezés -, amikor közvélemény-kutatásokat csinálnak ilyen-olyan 
módszerek alapján, „Hogyan ítéli meg?” kérdéssorral. És ahogyan Viviane Reding 
asszony kapcsán sikerült - picit a magam érdemének is tartom -, hogy nemcsak 
velünk foglalkoztak, hanem hogy egyáltalán ez az eredménytábla elkészült, ugyanígy 
egy picit a saját érdememnek tartom azt is, hogy az Eurobarométer is mér már az 
eredménytáblában, mert először, az első felmérésekben kizárólag ennek a piaci alapú 
cégnek, a World Economic Forumnak az adatsorát használták.  

Nézzük azt, hogy az Eurobarométer, amely egyébként két januári napon 
kérdezte meg - talán 500 vagy 1000 telefonos interjú alapján - az elérhető polgárokat, 
öt kategóriát állít fel: nagyon jó, meglehetősen jó, meglehetősen rossz, nagyon rossz 
és nem tudja. Ami érdekes, az, hogy Magyarországon a megkérdezetteknek a polgárok 
közül 78 százaléka válaszolt, ezzel a harmadik legalacsonyabb a válaszadók aránya a 
28 tagországból.  

A válaszadók közül, tehát akik ténylegesen véleményt nyilvánítottak a nagyon 
jót és a meglehetősen jót illetően, az uniós átlag 64,4 százalék, Magyarországon 61,5 
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százalék. A másik véglet, a meglehetősen rossz és nagyon rossz, itt az uniós átlag 36 
százalék, Magyarországon 38 százalék, tehát az uniós átlagon vagyunk.  

A megkérdezetteknek, így azt lehet mondani, hogy a 22 százaléka nem tudott 
válaszolni, a válaszadók szerint pedig, már akik Magyarországon válaszoltak, 61,5 
százalék, tehát az uniós átlagnak megfelelő mennyiségű arány az, amely jónak és 
nagyon jónak tartja, a bírói függetlenséget így ítéli meg.  

A cégeknél, és ez tényleg egy külön kérdés lehetne, hogy miért van így, 44 
százalék egyáltalán nem válaszolt. Tehát, mondjuk ha 100 céget kérdeztek, akkor 
összesen csak 66 cég válaszolt erre a kérdésre. Egyébként itt is az látszik, hogy az 
uniós átlagon vagyunk a jó-nagyon jó, illetve a rossz-nagyon rossz kategóriában.  

És a kedvencem, a legkedvesebb felmérés. Ezekhez a telefonos felmérésekhez 
azért még hozzátartozik, hogy az emberek élményeit nemcsak a saját tapasztalataik 
adják - volt-e egyáltalán bíróságon az illető, aki válaszolt; volt-e az ismerőse 
bíróságon, aki válaszolt; professziója-e a jog, vagy pedig csak egy laikus -, de pláne az, 
hogyha a laikusokat vagy a polgárokat megkérdezik, hogy mit olvastak tegnap az 
újságban, tehát attól függ, az nagyon tudja befolyásolni. A közvélemény-kutatók ezzel 
nyilván tisztában vannak, hogy mikor indítják el a kérdéssort, mikor nem indítják el a 
kérdéssort. Ha egy „botrányos ítélet” születik egy állatkínzási ügyben, amivel nem 
értenek egyet, akkor nagy valószínűséggel nagyobb lesz az elégedetlenségi mutató. Ha 
éppen egy olyan ítéletről szólnak a hírek, amivel egyetértenek, mondjuk 
gyermekmolesztálás vagy családon belüli erőszakügy, nagy port vert fel, tévé, rádió 
szól róla, és azt mondják az emberek, hogy igen, ez méltó és igazságos, akkor 
pozitívabban nyilatkoznak a telefonban.  

Visszatérve a World Economic Forumhoz, ami egyébként nem 28 országot 
mér, hanem 150-et körülbelül, a felmérés módszere meglehetősen aggályos. Egyetlen 
cég az, amelyiket ők Magyarországon megbíztak, s az talán 100 másik céget, általuk 
kiválasztott céget kérdez meg, különféle kérdéseket feltéve ezeknek a cégeknek. 
Ezekbe nem is mennék bele.  

Mit mutat azonban ez a rangsor? Azt mutatja, hogy az Egyesült Arab 
Emírségek a 16. ebben a rangsorban. Ruanda - nem tudom, ki emlékszik a régi 
hírekre, vagy ki látogat az oldalra, az országhonlapra - a 23. ebben a rangsorban; 
Szaúd-Arábia a 30. Tudjuk, hogy most vezették be azt, hogy a nők egyáltalán büntetés 
nélkül vezethetnek. Saría bíróság van, sok kép felidéződik előttem, amikor a szaúd-
arábiai igazságszolgáltatásra gondolok. 

Talán még Pakisztán is megelőz minket, ahonnan tudjuk, hogy menekültek 
vagy migránsok érkeznek Európába. Kína a 46. ebben a rangsorban, és sajnos - sajnos 
vagy talán szerencsére? - Magyarország a 101. Nem tudom, hogy mi az útja-módja 
annak, hogy ebben a rangsorban előkelőbb helyre kerüljünk, de attól tartok, hogy ez 
nem a bírósági szervezeten múlik, hanem valamilyen más dolgokon. De ami tőlünk 
telik, azt megtesszük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár urat kérem a válaszadásra. 

Dr. Szecskó József válasza 

DR. SZECSKÓ JÓZSEF helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Ahogy elnök asszony utalt rá a válaszában, ennek a mai 
bizottsági ülésnek nem tárgya a jogállamisági kritériumok vizsgálata. Azonban én 
mint az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára arra mindenképpen tudok 
reflektálni, hogy ha a szabályozási környezetet nézzük az igazságszolgáltatás 
tekintetében, az bármelyik európai uniós tagállammal szemben kiállja a próbát. Tehát 
ezen szabályozási környezeten belül a bíróságok, a bírósági szervezet, az egyesbíró 
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függetlensége biztosított. Tehát a szabályozás olyan, amely megfelel mindenfajta 
jogállamisági kritériumnak. Függetlenül attól, hogy ez nem volt napirenden, ezt 
szeretném az alelnök úr részére tájékoztatásként elmondani. Az egyesbíró 
függetlensége pedig a legfontosabb kritériuma az igazságszolgáltatási rendszernek.  

S akkor talán, lehet, hogy nem kellene, de engedjen meg egy személyes 
visszatekintést. Én mint gyakorló bíró tényleg fajsúlyos közigazgatási ügyeket 
tárgyaltam, hiszen a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon voltam bíró, én 
egyetlen esetben sem szembesültem azzal, hogy bármilyen, akár az igazgatási 
vezetőtől, akár külső befolyásra kellett volna ítéletet hoznom. Én csak egy vagyok a 
bírók közül, de ezt a személyes tapasztalatot, úgy gondoltam, hogy e körben meg 
tudom osztani az alelnök úr kérdésére.  

A támogatások lehívása tekintetében abban tökéletesen egyetértünk, hogy ezt 
minél hatékonyabban és minél nagyobb összegben kell tudni lehívni a következő 
költségvetési ciklusban is, mint ahogyan az egyébként a majd mögöttünk hagyott 
költségvetési ciklusban is kiválóan sikerült, bár nem feltétlenül az Igazságügyi 
Minisztériumhoz tartozó kérdéskörről van szó; a hivatalos információk ebben a 
vonatkozásban a bizottságnak is rendelkezésre állnak. A jogállamisági kritériumokon 
ez nyilvánvalóan nem múlhat, és itt újra visszautalok a szabályozási környezetünkre, 
amely kiállja a próbát a többi uniós tagállam szabályozásával. 

A következő kérdés az európai szemeszter és az eredménytábla kapcsolata. Az 
eredménytábla több forrásból nyeri az információkat. Csak párat hadd soroljak fel. A 
nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekkel foglalkozó kapcsolattartó személyek 
csoportjától, az EU Legfelsőbb Bírósági Elnökeinek Hálózatától, az EU Közigazgatási 
Legfelsőbb Bíróságai és Államtanácsai Egyesületétől, Európai Versenyhálózattól, 
Eurostattól, az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattól, Világgazdasági Fórumtól.  

Miért fontos az európai szemeszter számára a hatékony igazságszolgáltatási 
rendszer? Az expozémban utaltam rá, hogy milyen lényeges a vállalkozások 
szempontjából a hatékony igazságszolgáltatás rendszere. Egy közös kutatóközpont 
2017-es kutatására, tanulmányára szeretnék itt hivatkozni, amely korrelációt 
állapított meg a bíróságok hatékony működése és a gazdaság növekedési üteme, 
illetve az igazságszolgáltatás függetlensége és a termelékenység növekedése között. 
2015-ben is volt egy felmérés, amely közel 9 ezer kis- és középvállalat részvételével 
történt uniós szinten, és a bírósági eljárás költsége és elhúzódása volt a fő ok, ami 
miatt a vállalkozások végső soron nem indítottak szellemi tulajdonjogok megsértése 
okán bírósági eljárást. Tehát az, hogy Magyarországnak milyenek az eredményei az 
igazságügyi eredménytáblán, közvetlen kapcsolatban van a gazdaság 
versenyképességével, és ezt mindenképpen pozitívan kell értékelni.  

A szemeszterrel való kapcsolódásról elmondható, hogy az európai szemeszter 
keretében az országspecifikus értékelések a nemzeti hatóságokkal és az érdekelt 
felekkel való kétoldalú párbeszédek alapján zajlanak. Ezek az értékelések 
minőségelemzéseken alapulnak, amelyek figyelembe veszik az adott jogrendszer 
jellemzőit, illetve az adott tagállam helyzetét. Ezek az értékelések pedig ahhoz 
vezetnek, hogy az Európai Bizottság javasolja a Tanácsnak az országspecifikus 
ajánlások elfogadását az adott nemzeti igazságszolgáltatási rendszer javítása 
érdekében.  

Ahogy elnök úr a bevezetőjében is említette, és ez az igazságügyi 
eredménytáblából is kitűnik, az Európai Bizottság nem foglal állást egyetlen 
igazgatási modell mellett sem, hiszen Európában, ahogy elnök úr utalt rá, az 
igazságszolgáltatási rendszer szervezeti kérdései tagállami hatáskörbe tartoznak. A 
lényeg az, hogy az igazgatási rendszer biztosítsa az igazságszolgáltatás hatékony 
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működését és az eredményekből, az eredménytábla adataiból kitűnően a 2012 óta 
működő igazgatási rendszer ennek a követelménynek megfelel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönöm elnök asszonynak és államtitkár 

úrnak, hogy eljöttek. Reméljük, hogy majd az elkövetkezendő időszakban az 
igazságügyi eredménytáblát ismét áttekinthetjük, és újabb hírekről tudnak 
beszámolni. Köszönjük szépen. Viszontlátásra! 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság előreláthatóan még egy 
ülést tart 2018. július 16-án, hétfőn, várhatóan 11 órától. A tervezett napirendi pont: 
nagykövetjelölt meghallgatása zárt ülés keretében. 

Szeretném azt is jelezni a bizottság számára, hogy az osztrák EU-elnökség első 
parlamenti eseményére, a COSAC elnöki találkozójára július 8-9-én kerül sor 
Bécsben, kiutazásom a plenáris ülés függvénye.  

Tisztelt Bizottság! Az ülést követően ParLex-bemutatóra kerül sor itt a 
teremben. Kérem képviselőtársaim figyelmét és türelmét öt percre. 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen a megjelenést.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


