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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, 
meghívott vendégeinket és az igen tisztelt sajtó képviselőit. Jelentem, a plenáris ülés 
befejeződött, úgyhogy el tudjuk kezdeni a bizottsági ülésünket a házszabály szerint.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. 
Az aláírt jelenléti ív alapján az eseti képviseleti megbízással együtt bizottságunk 
határozatképes.  

A második teendőnk a napirend megállapítása. Képviselőtársaim megkapták a 
tervezett napirendi javaslatomat. Egyetlen napirendi pontot szeretnénk ma 
megtárgyalni, a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal 
szembeni rágalmak visszautasításáról szóló határozati javaslatot, amit H/1487. 
számon kaptak kézhez képviselőtársaim, amit Kocsis Máté és képviselőtársai 
jegyeznek.  

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki 
az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A 
jegyzőkönyv számára is megemlítem, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a 
napirendi pont megtárgyalását. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg képviselőtársaim, hogy napirend előtt röviden 
beszámoljak arról, hogy szeptember 18-án az Európai ügyek bizottságának, a 
Költségvetési bizottságnak és a Gazdasági bizottságnak az elnöksége eszmecserét 
folytatott Manfred Bergmann igazgató úrral az Európai Bizottság részéről, akivel az 
európai szemeszter tapasztalatairól, a stabilitási és növekedési paktumról, továbbá a 
magyarországi költségvetési és gazdaságpolitikai kérdésekről esett szó. Szeretném 
megköszönni Tessely és Bana alelnök uraknak a részvételt.  

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a 
Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló 
H/1487. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához, amely 
a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni 
rágalmak visszautasításáról szóló határozati javaslat. Köszöntöm a napirendi pont 
előadóit, képviselőtársaimat.  

Tisztelt Bizottság! Házelnök úr szeptember 21-én jelölte ki bizottságunkat a 
tárgysorozatba vételre, és arra való tekintettel, hogy több bizottság is jelezte esetleges 
kapcsolódási szándékát, már a mai napon szükséges döntést hoznunk. Az Európai 
Parlament első alkalommal kezdeményezte a lisszaboni szerződés, pontosabban az 
Európai Unióról szóló szerződés 7. cikk (1) bekezdése szerinti eljárást, ám az eljárás 
módja, a szavazási bizonytalanságok, továbbá a jelentés tartalma azt indokolja, hogy az 
Országgyűlés megfelelő választ adjon.  

Tisztelt Bizottság! Megadom a szót az előterjesztőknek, utána megnyitom a 
vitát. A kommenteket, kérdéseket összegyűjtjük, majd visszaadom a szót az 
előterjesztőknek, utána pedig szavazás következik. 
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Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztők, Képviselőtársaim, tessék parancsolni! 

Nacsa Lőrinc hozzászólása 

NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Köszönjük szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy megtárgyalhatjuk az 
előttünk fekvő határozati javaslatot itt az Európai ügyek bizottságában. Az elmúlt hetek 
egyik legfontosabb bel- és külpolitikai európai uniós témája volt a Sargentini-jelentés 
és az azt követő szavazás, illetve az azt megelőző nyilatkozatok és turbulenciák. Azt 
gondoljuk, hogy a Sargentini-javaslat ellen egy határozati javaslatot terjesztünk a Ház 
elé. Mi azt gondoljuk, hogy a dokumentum elfogadásával szeretnénk - amennyiben az 
Országgyűlés a dokumentumot elfogadja - felszólítani a kormányt arra, hogy ne 
engedjen annak a zsarolásnak, amit a dokumentumban is megfogalmaznak, illetve 
utasítsa vissza a Magyarország elleni valótlan vádakat, hiszen számos ténybeli tévedés, 
valótlanság és csúsztatás szerepel ebben a jelentésben. 

Nyilvánvalóan a határozati javaslatban arra is kérnénk a kormányt, hogy jogi 
úton is lépjen föl azzal a csalással, azzal az eljárásjogi bizonytalansággal szemben, amit 
a jelentés elfogadásakor tapasztalhattunk. Azt gondoljuk, hogy a jelentés elfogadása és 
a tartalma is elfogadhatatlan Magyarország számára, ezért tartjuk elengedhetetlenül 
szükségesnek, hogy a magyar Országgyűlés minden egyes képviselője ezáltal a 
határozati javaslat által kiállhasson Magyarország mellett, elutasíthassa Magyarország 
rágalmazását, és véleményt nyilvánítson a Sargentini-javaslat tartalmával, 
elfogadásával kapcsolatban. Ez egyfajta kiállás, mi ezt feltétlenül szükségesnek 
gondoljuk. Emlékezhetünk arra, hogy volt erre már példa 2013-ban a Tavares-jelentés 
kapcsán. Itt nagyjából ugyanerről van szó.  

Ha vannak észrevételek, kérdések, örömmel válaszolunk. Köszönjük szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztő beszámolóját, expozéját. Megnyitom 

a vitát. Kinek van kérdése, véleménye? (Bana Tibor és Ungár Péter jelentkezik.) Ungár 
képviselőtársam, tessék parancsolni! (Ungár Péter: Alelnök úr először… - Bana Tibor: 
Nyugodtan!) Tessék, parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm a szót. Egy hosszabb, hozzászólásnak 
álcázott kérdéssel indítanék. Én azzal szeretném kezdeni, hogy ez a szöveg, ami 
előttünk van, tulajdonképpen egy olyan szöveg, amit akár beadhattak volna az MTI OS-
be, most mégis úgy érzik, hogy ezt egy határozati javaslat formájában a magyar 
Országgyűlésnek meg kell tárgyalni. Ez azért van, mert ennek a konkrét javaslatnak, 
illetve ennek a szövegnek véleményem szerint Magyarország érdekeihez olyan sok köze 
nincs, ez az önök EP-kampányának a nyitóbeszéde, amit most már írásos formában is 
láthatunk. Azt, ha önöknek van egy jogi vitájuk az Európai Parlamenttel, amit amúgy 
az önök pártcsaládjában lévő ember vezet, ezt önök el tudják rendezni az Európai 
Bíróságon, mint ahogy el fogják rendezni.  

Nacsa képviselőtársam azt mondta, hogy fel kívánják szólítani a kormányt az 
Országgyűlésen keresztül, hogy ezeket a rágalmakat utasítsa vissza. Én úgy éreztem 
Szijjártó miniszter úr és egyéb miniszter urak szavaiból, hogy ezt már ennek ellenére 
megtették, hogy önök ezt a felszólítást az Országgyűlésen keresztül megtegyék, ők 
felszólítva érzik magukat erre, tehát ennek a javaslatnak olyan sok érdemleges szüksége 
nincs, problémát nem fog megoldani.  

S a lényegi kritikámat szeretném itt megfogalmazni. Én azt látom, hogy azért, 
hogy önök az Orbán vs. Európa ellentétpárt az európai parlamenti kampányuk 
közepébe tudják állítani, az összes magyar érdekvédelemmel, egyéb magyar 
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érdekvédelmi dolgokkal kapcsolatos külpolitikai törekvést háttérbe szorítanak. Hogy 
egy példát tudjak mondani: a Minority SafePackkel, a határon túli magyarok jogaival 
egyszerűen nem lesz idő foglalkozni, mert az egész magyar lobbierőt, az Állandó 
Képviseletet Brüsszelben, az önök összes európai parlamenti képviselőjét, mindegyiket 
egy jogállami vitába fognak, egy olyan vitába, amit önök belpolitikai nyerésnek 
éreznek, ahelyett, hogy a hétéves költségvetéssel vagy a határon túli magyarokkal 
foglalkoznának. Milyen befolyása és milyen érdemleges hatása lesz Magyarországnak 
ezután azért, hogy mondjuk, kiálljon egy szomszédos országban a magyar anyanyelvű 
állampolgárok jogsérelme ellen, ha önök ahelyett, hogy ilyenekkel foglalkoznának, az 
MTI OS-közleményeiket adják be, és azzal foglalkoznak, hogy most a tartózkodás 
minek számít? 

Még egy utolsó mondat, nem akarok sok időt rabolni. Én értem, hogy önöknek 
van egy vitájuk a saját pártcsaládjukon belül, más pártoknak is vannak ilyen vitái, ezt 
ott belül kéne megoldani, tehát nem kéne a magyar Országgyűlésnek asszisztálni 
ahhoz, hogy önök a Néppártban vitában vannak a néppárti többséggel, és nem értenek 
egyet a bizottsági elnökjelöltjükkel. Ez egy nagyon szomorú dolog. Gondolom, Deutsch 
Tamás most nem fog kiállni sajtótájékoztatót tartani „Juncker helyett Weber”-es 
plakátok előtt, most nem fognak ilyen hibát véteni, de akkor ezt a hibát ne vétsék, és 
nem kell ezért egy ilyen szöveget benyújtani.  

Én a magam részéről nem fogom tudni támogatni, hogy ezt megtárgyaljuk 
plenáris ülésen, vagy továbbmenjen, mert azt gondolom, hogy ennek a javaslatnak 
olyan sok értelme nincsen. Köszönöm szépen. . 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most Tessely alelnök úr következik, utána Bana 

alelnök úrnak adom meg a szót. Tessék parancsolni! 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem 

tisztem Ungár képviselőtársam felvetésére reagálni, de nehéz lesz nem megtenni. Az 
első felvetése az volt, hogy az európai parlamenti kampány részeként azonosította a 
most előttünk fekvő előterjesztés-javaslatot. Azonban én azt mondanám, hogy 
ébresztő, azért ennél sokkal többről van szó. Ha ön egy pillanatnyit visszatekint az 
időben, akkor nem lehet nem látni, hogy 2009-től Európába 3,5 millió illegális 
bevándorló érkezett, és ezzel ez a probléma a mi időnk legnagyobb európai kihívásává 
nőtte ki magát. Ha ön 2015-ben ellátogatott volna Bicskére, mely településnek én hat 
esztendőn keresztül voltam a polgármestere, akkor nem lenne ilyen kérdés az ön 
fejében, hogy ez pusztán csak egy választási kampányfelkészülést szolgáló kérdés. Ez 
életbe vágó kérdés. Szól arról, hogy Magyarország, Európa megőrizheti-e a keresztény 
gyökereit, szól arról, hogy megőrizhetjük-e a kulturális gyökereinket, vagy majd a 
közeljövőben úgy ébredünk, hogy ezeket már elveszítettük.  

A másik felvetés a határon túli magyarság iránti aggodalma volt. Én ennek 
nagyon örülök. Én azt szeretném látni, hogy az önök oldalán is egyre több, az elszakított 
részek iránt aggódó magyar ember ül és tesz legalább annyit, mint a kormányzati 
oldalon; biztos, hogy annak a gyümölcse előbb-utóbb megérik az összmagyarság 
tekintetében is.  

Azt mondja, hogy nem támogatja ennek a napirendre vételét és a 
megtárgyalását. Én úgy gondolom, ez talán azért lehetséges, és azért is lehet ez így, 
mert tulajdonképpen itt ki kell mondania mindenkinek, hogy támogatja az illegális 
migrációt vagy ellenzi azt. Én azt gondolom, hogy ezek egészen egyértelmű kérdések, 
valóban erről szól. Én szeretném az ön véleményét is hallani, hogy önök támogatják 
vagy pedig ellenzik ezt a folyamatot. 
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Csak emlékeztetőül mondanám, hogy a magyar emberek többször döntöttek 
erről, tehát a kormányzat szándéka mögött nagyon erőteljes fölhatalmazás áll a magyar 
emberek részéről. 2015-ben a magyar kormány egy egész országra kiterjedő 
konzultációt szervezett a bevándorlásról, melyen több mint egymillió állampolgár 
mondta el a véleményét. 2016 októberében népszavazás volt, 3,3 millió magyar ember 
mondta el a véleményét, és utasította el a kötelező szétosztási mechanizmust. 2017-ben 
újabb nemzeti konzultáció következett, majd a 2018. áprilisi választás. Mindenhol 
egyértelmű volt a válasz. Nagyon fontos ezt megtárgyalni. Köszönöm a figyelmüket. 
(Ungár Péter jelzi, hogy szólni kíván.)  

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám két percre a szót, következik Bana alelnök úr.  
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Előterjesztők! Tisztelt Bizottság! A Jobbik nem tudja támogatni ennek a fércműnek a 
tárgysorozatba vételét, hiszen ha megnézzük ezt a határozati javaslatot, akkor annak 
egyébként már a címe sem felel meg a magyar nyelv szabályainak: „A Magyarország 
szuverenitásának megvédéséről” - még erre sem sikerült figyelni a határozati javaslat 
benyújtásakor, és egyébként formailag is elképesztő a kinézete. De ez lenne a legkisebb 
baj vele.  

Inkább a tartalmi részekre szeretnék összpontosítani, hiszen ez az előttünk 
fekvő indítvány kizárólag a bevándorlás kérdéséről beszél. A migráció vonatkozásában 
pedig azt szeretném egyértelművé tenni - hiszen alelnöktársam felszólalásában 
elhangzott egy ilyen felkérés mindenki irányába -, hogy a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom teljes mértékben elutasítja az illegális bevándorlást, és minden tőlünk 
telhetőt megtettünk az elmúlt évek során annak érdekében, hogy ezt érdemben 
visszaszorítsuk, és azt is érdemes megjegyezni, hogy Magyarországra egyedül az 
Orbán-kormány és a Fidesz engedett be bevándorlókat.  

Az elszakított magyarság kérdése is felmerült itt. Én azt gondolom, hogy ez 
rendkívül fontos ügy, viszont azt nem hiszem, hogy stadionok építésével lehetne adott 
esetben az elszakított területeken élő testvéreink helyzetén javítani, sokkal inkább 
azzal, ha az autonómiatörekvéseiket támogatnánk, és arra szeretnék emlékeztetni, 
hogy annak idején Orbán Viktor megígérte azt, hogy csak akkor fogják támogatni 
Románia EU-csatlakozását, ha a székelyek megkapják az autonómiát, ez nem így 
történt, és sajnos most az látszik, hogy Szerbia vonatkozásában is feladják a magyar 
önrendelkezési lehetőségeket, holott mindenképpen ehhez kellene kötni déli 
szomszédunknak az európai uniós csatlakozását, és csak abban az esetben lehetne 
támogatni ezt, ha megkapnák az ott élő magyar testvéreink az autonómiát, az 
önrendelkezési lehetőséget.  

A Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról. A Sargentini-
jelentésben valóban szerepelnek rágalmak, ezt el kell ismerni, kettősség jellemzi ezt a 
jelentést, hiszen akár az antiszemitizmussal, akár a rasszizmussal kapcsolatban 
szerepeltek benne ilyenek. Valóban a bevándorlás vonatkozásában, a migráció 
témakörében olyan tételek is benne voltak ebben a jelentésben, amelyek miatt 
egyértelmű volt a Jobbik részéről, hogy európai parlamenti képviselőnk, Balczó Zoltán 
nem tudja támogatni ezt, a tartózkodással ezt fejezte ki, mert másik oldalról viszont a 
korrupció tekintetében vagy éppen a jogállamiság leépítése vonatkozásában tények 
szerepeltek ebben a jelentésben, és sajnálatosnak tartom, hogy ez a határozati javaslat 
erre nem válaszol, mert ha már az Országgyűlés elé hozzuk ezt - aminek én nem is látom 
az értelmét, hiszen a kormány is kifejtette már az álláspontját, minden párt megtehette 
ezt -, akkor jó lenne, ha minden egyes pontra, minden egyes kérdésre kiterjedne ez a 
javaslat. Ezzel szemben önök csak a migrációra szűkítik le, pont azért, hogy az európai 
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parlamenti választási kampány során ezt tudják a középpontba állítani, ahogy az LMP-
s képviselőtársam részéről nagyon helyesen elhangzott.  

S az igazán nagy problémát egyébként az jelenti, hogy önök kockázatják az uniós 
forrásokat, a magyar családok jövőjét azzal, hogy az európai parlamenti választások 
vonatkozásában kizárólag a bevándorlást állítják középpontba, miközben látni kell azt, 
hogy már jövőre pénzmegvonással szembesülhet Magyarország, a következő hétéves 
tervezési időszak vonatkozásában pedig, ha bevezetik a jogállamisági mechanizmust, 
akkor nagyon komoly EU-s támogatásoktól eshetnek el tisztességes honfitársaink.  

Ezért aztán a megoldást az jelenthetné, ha az Európai Ügyészséghez 
csatlakoznánk, aminek csak az uniós források felhasználására terjed majd ki a 
hatásköre jelen állás szerint, és 22 tagállam ezt már megtette, Kelet-Közép-Európában 
rajtunk kívül csak a lengyelek nem. Tehát ilyen vonatkozásban kellene érdemi 
lépéseket tenni és erről is szólnia kellene ennek a határozati javaslatnak, de sajnos 
önök, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, a saját kicsinyes politikai érdekeiket a 
magyar családok jövője elé helyezik. Ez szégyenteljes, és nem tudom támogatni ennek 
a határozati javaslatnak a tárgysorozatba vételét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kettő percre megadom a szót Ungár képviselő úrnak. 
 
UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm szépen. Én alelnök úrnak csak azt szeretném 

a figyelmébe ajánlani, hogy azok a pártok, amelyek támogatják az illegális migrációt, 
nem képviselik most magukat a bizottsági ülésen, tehát én a kormánnyal megegyező 
állásponton szavaztam a 2015-ös népszavazásban. Nem gondolom, hogy az egy jó dolog 
lenne. De én azt a kérdést, amire nem tudom, hogy lesz-e lehetősége válaszolni, akkor 
költői formában tenném föl: önök szerint történt-e bármi Európában az illegális 
migráción kívül? Tehát vannak-e egyéb prioritásai a magyar külpolitikának? Mert nem 
nagyon érzékeljük, hogy lennének. Úgyhogy én arra szeretném tisztelettel felhívni 
önöket, hogy a határon túli magyarok ügyével foglalkozzunk, itt Szerbia EU-
csatlakozásával a kormány újabb…. - vagy elképzelhető, hogy egy újabb árulás fog itt 
történni, azzal foglalkozzunk. Foglalkozzunk a hétéves költségvetéssel, foglalkozzunk 
az európai uniós forrásokkal, tehát foglalkozzunk olyan dolgokkal, amik a migráción 
kívül még prioritást élveznek, mert ha az ember kovács, akkor minden szögnek látszik. 
Az a helyzet, hogy önök tulajdonképpen csak erről a témáról tudnak beszélni, pedig az 
Európai Unió egy ennél sokkal komplexebb dolog, és a magyar érdekvédelem egy ennél 
sokkal komplexebb dolog. Ezért nem tudom támogatni ezt a javaslatot. Remélem, 
válaszoltam alelnök úr kérdésére. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A két képviselő közötti vitát ezzel lezárjuk, és 

koncentráljunk egy kicsit az eredeti napirendi pontra, tehát ennek a határozati 
javaslatnak a megvitatására. Juhász Hajnalka kért szót. 

 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. A KDNP részéről 

maximálisan tudjuk támogatni, és ha megengedni elnök úr, azért Bana alelnök úrnak 
és Ungár képviselőtársamnak a hozzászólásaira reagálnék. Azt gondolom, hogy a 
Minority SafePack kapcsán a magyar kormány nagyon-nagyon sokat tett, és most nem 
itt pattog a labda. Összegyűlt a hét tagállamban több mint egymillió aláírás, és várjuk 
a Bizottság reakcióját, ennek érdekében mindent megtett a magyar kormány. 

A másik: a kisebbségvédelmi akcióterv kapcsán és Szerbia kapcsán még az első 
pillanattól kezdve, amikor a csatlakozási tárgyalások és a 23. fejezet megnyílt, például 
a magyar és a szerb Igazságügyi Minisztérium egy együttműködést hozott létre, hogy 
minél jobban segítsük a határon túli kisebbségek képviseletét. A 23. fejezetnél, ami az 
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állampolgárság, az igazságügyi fejezet, ott például a magyar kormány folyamatosan 
segítette szakértőkkel és a két állam Igazságügyi Minisztériumának az 
együttműködésével azt, hogy a határon túli magyarok, így a vajdasági magyarok is a 
maximális jogvédelmet megkapják. 

Én azt gondolom, hogy nagyon sok fontos téma van jelenleg az Európai 
Unióban, de ajánlanám képviselőtársaimnak, hogy olvassák el részletesen ezt a 
határozati javaslatot, mert ebben nemcsak illegális migráció van, hanem keresztény 
kultúra, tisztelt hölgyeim és uraim, és amikor arról beszélünk, hogy kizárólag illegális 
migrációról szól, akkor ebben határvédelem van, tagállami hatáskörkérdés van, a 
szuverenitás kérdésköre is benne van. Itt egy komoly jogi vita van az Unió és 
Magyarország között; ezt megelőzően nem volt ilyen jellegű eljárás, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés, az Európai Unió szerződése különválasztja a rendes 
eljárásokat és a speciális eljárásokat, és a speciális eljárások esetében a tartózkodó 
szavazatok kérdésköre abszolút vitatott, és én azt gondolom, nagyon helyesen döntött 
úgy a magyar kormány, hogy kiáll. Ha ilyen bizonytalan jogi irányba megy el az Unió, 
akkor hogyan teheti fel számunkra kérdésként a jogállamiság kérdéskörét? Tehát azt 
gondolom, ez a legmegfelelőbb lépés, amit most tehetünk, és azt gondolom, hogy ez a 
határozat, azonkívül, hogy az illegális migráció kérdésköréről beszél, hazánk 
határvédelméről beszél, amit azt gondolom, hogy nagyon helyesen gondolja a Fidesz-
KDNP-kormány és miniszterelnök úr is, hogy köszönjük szépen, de ezt a magyar 
kormány a jövőben is szuverenitási kérdésköreként fogja kezelni. Úgyhogy én azt 
szerettem volna jelezni, hogy maximálisan támogatjuk a határozati javaslatot. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok. (Bana Tibor jelzi, 

hogy szólni kíván.) Csak kettő perc. Tessék parancsolni! 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Csak röviden 

reagálnék a Juhász Hajnalka képviselőtársam által elmondottakra, aki arra utalt, hogy 
a határozati javaslatban egyéb témakörök is megjelennek. Magában a határozati 
javaslatban, annak a szövegében, törzsszövegében egyáltalán nem, az általános 
indokolásban valóban találhatunk utalást a szuverenitás kérdésére, csak ha 
szuverenitásról beszélünk, akkor például az is álságos, hogy arra hivatkozik a kormány, 
hogy éppen a nemzeti önrendelkezésünk megvédése miatt nem vagyunk hajlandóak 
csatlakozni az Európai Ügyészséghez, ami egy megerősített együttműködési eljárás 
keretében tud csak létrejönni, holott ez lenne a magyar családok érdeke.  

Tehát, ha önök valóban meg szeretnék védeni a magyar családokat, akkor a 
korrupció visszaszorítása tekintetében is legalább egy jelzést tehettek volna ebbe a 
bizonyos határozati javaslatba, úgyis tudjuk, hogy ehhez nem tudták volna magukat 
tartani, de ha legalább megjelenne benne formailag, már az is mutatná azt, hogy nem 
kizárólag egyetlen pontjával foglalkoztak a Sargentini-jelentésnek, mint utaltam rá 
azért, mert az európai parlamenti választási kampányt nyilvánvalóan erre kívánják 
majd felépíteni, s közben más, számunkra éppen Magyarország nemzeti 
önrendelkezése szempontjából fontos kérdésekre nem fog érdemi idő jutni. Ezekről 
valószínűleg majd csak az ellenzéki pártok egy része fog tudni beszélni, azok, akik 
egyébként a bevándorlást, az illegális bevándorlás minden formáját ugyanúgy 
elutasítják, mint a Fidesz-KDNP. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársam egy kicsit előreszaladt, mert jövő 

héten hétfőn fogjuk megtárgyalni azt a határozati javaslatot, amit éppen a Jobbik 
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nyújtott be, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás szükségességéről szóló 
országgyűlési határozati javaslatot. 

Tisztelt Bizottság! Nem tudom, hogy elolvasták-e a határozati javaslat címét. Én 
mindig úgy kezdek olvasni valami cikket vagy tanulmányt, hogy elolvasom a címet, és 
az önmagában meghatározza a tartalmat is. Szeretném jelezni, hogy a határozati 
javaslat címe Magyarország szuverenitásának megvédésről szól többek között. Tehát a 
határozati javaslat célja az, amit a cím jelez: Magyarország szuverenitásának 
megvédése. Emlékeztetném képviselőtársaimat, hogy éppen ezt szolgálta a hetedik 
alaptörvény-módosítás is, pontosabban kimondta, hogy az alkotmányos önazonosság 
védelme az állam alapvető kötelessége, továbbá egyértelművé tette, hogy Magyarország 
területére idegen népesség nem telepíthető be.  

További fontos eleme volt az alkotmánymódosításnak annak kinyilvánítása, 
hogy a közös uniós hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben 
foglalt alapvető jogokkal és szabadságokkal, továbbá az nem korlátozhatja 
Magyarország területi egységére, népességére, államformájára és állami 
berendezkedésére vonatkozó, elidegeníthetetlen rendelkezési jogát. Tehát alapvetően 
itt Magyarország szuverenitásának a megvédéséről van szó, akkor is, amikor a 
migrációról beszélünk, akkor is, amikor természetesen más határozati javaslatban az 
EPPO-ról beszélünk.  

Szeretném még megjegyezni képviselőtársaimnak, hogy a Sargentini-jelentés 
részletesen bírálja például a hazai igazságszolgáltatási rendszert. Ez véleményem 
szerint egy teljesen egyoldalú és hamis képet fest erről. Ugyanakkor emlékeztetem 
képviselőtársaimat, hogy éppen az Európai ügyek bizottsága egyik, ha jól emlékszem, 
júniusi ülésén vitattuk meg az uniós igazságügyi eredménytábla megállapításait, 
amelyben az Európai Bizottság is megerősítette itt előttünk, hogy a hazai 
igazságszolgáltatási rendszer hatékonysága, minősége és függetlensége alapján a 
tagállami középmezőnybe tartozik, számos eljárás alapján pedig az élvonalban van.  

Ez nem jogászoknak a munkája, amit a Sargentini-jelentésben olvashatunk, 
mert ez egy politikai állásfoglalás. Mi, a magyar Országgyűlés, egy politikai testület 
vagyunk, és kinek, ha nem nekünk kell válaszolnunk saját önbecsülésünk értelmében. 
Nem mindenki jogász a magyar parlamentben, de politikusok vagyunk, s egyértelműen 
erre a politikai vádaskodásra a választói felhatalmazás alapján nekünk választ kell 
adnunk. Néma gyereknek anyja sem érti a szavát, szoktuk mondani Zemplénben. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Alapvetően ennek a javaslatnak a célja Magyarország 
szuverenitásának a megvédése, ahogy a címben is van.  

Tisztelt Bizottság! Hallották az előterjesztők a vitánkat, ez egy nagyon élénk 
bizottság, egymásról is elmondjuk a véleményünket, ez így helyes, itt van a vitának a 
helye. Most lezárom a vitát, és visszaadom a szót az előterjesztőknek. Tessék 
parancsolni! 

Nacsa Lőrinc válasza 

NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Ha elnök úr 
megengedi, megosztva használnánk föl a válaszadásra kiajánlott időkeretet, és mind a 
ketten válaszolnánk. Két dolgot szeretnék alapvetően leszögezni. Azért szeretnénk ezt 
a határozati javaslatot a magyar parlament elé hozni, mert az Európai Parlament és a 
magyar parlament között nincsen alárendeltségi viszony, legfeljebb mellérendeltségi 
viszony. Ha ér egy rágalom, egy vád bennünket az egyik oldalról, akkor arra egyrészt 
illő válaszolni, másrészt a Sargentini-jelentés kimondta saját magában, hogy kevés 
olyan ügyet talált, lényegében nem talált olyan ügyet, amelyek uniós hatáskörbe tartozó 
ügyek lennének, ezért most arról van szó, hogy a demokratikusan megválasztott 
magyar parlament saját hatáskörében meghozott döntéseit támadja meg ez a jelentés, 
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ezért a magyar parlamentnek kell rá válaszolnia, hiszen ezzel az Európai Unió, az 
Európai Unió Parlamentje túllépte a hatáskörét, hiszen olyan ügyekbe avatkozott bele 
és olyan ügyekről beszélt, amelyek nem tartoznak uniós hatáskörbe. Ezt nagyon 
fontosnak tartottam elmondani. 

A másik, amiért szeretnénk, hogy ez a határozati javaslat a Ház elé kerüljön, 
hogy minden képviselő kinyilváníthassa az ezzel kapcsolatos álláspontját. Szerintünk 
ez nagyon fontos.  

Ungár képviselő úrnak jelezném, hogy ha a demokratikusan megválasztott 
magyar parlament által elfogadandó határozati javaslatot ön egy MTI-közleménnyel 
azonosnak vagy egyenrangúnak minősít, akkor sajnos ezt egyrészt szomorúan veszem 
tudomásul, másrészt ezentúl az LMP javaslatait ebben a keretben kell értelmezni, 
amiket önök a jövőben be fognak nyújtani.  

Képviselő úr azt mondta, hogy itt Európa versus Orbán vita zajlik. Képviselő úr, 
nem ez a vita zajlik, hanem a bevándorláspártiak és a bevándorlást ellenzők vitája 
zajlik. Értem én, hogy ez egy kényes kérdés, és erről az ön pártjában sincsen egységes 
álláspont, és ott is vannak ilyenek is, olyanok is, ezért bármennyire is tetszik vagy nem 
tetszik, ez az európai uniós kampány erről fog szólni, és ez a fő törésvonal az európai 
pártok, az európai népek, szervezetek között. Úgyhogy nem véletlenül beszélünk erről, 
hiszen erről fog szólni a kampány. Mi nyilván arról fogunk beszélni, amiről a kampány 
szól, és azt gondoljuk, hogy jelenleg ez az első számú sorskérdés Európában, hogy ez az 
álláspont hogyan alakul, és hogy 2019 májusától kezdve is többségben lesznek-e a 
bevándorláspárti képviselők az Európai Parlamentben. Reméljük, hogy nem. 

Ha elnök úr megengedi, a Minority SafePackre is válaszolnék egy mondattal, bár 
az nem tartozik a határozati javaslat hatáskörébe. Az európai jogszabályok nem írnak 
elő a sikeres európai polgári kezdeményezés után egy benyújtási határidőt. Stratégiai 
kérdés, át kell gondolni, és erre nyilván a kezdeményezőknek van lehetőségük, hogy 
egy még nyolc hónapig üzemelő Bizottságnak érdemes-e benyújtani, ahol látszólag 
érdemben nem fognak vele foglalkozni, és a téma nem érdekli őket, és nem lenne-e 
stratégiai hiba most benyújtani úgy, hogy lesöprik majd az asztalról, és a kisebbségek 
helyett inkább a bevándorlókat támogató Bizottság elé kerüljön ez a javaslat, vagy 
érdemes-e megvárni az új Bizottság felállását, és oda benyújtani ezt a sikeres polgári 
kezdeményezést. Ez egy stratégiai kérdés, amit majd az előterjesztők és a 
kezdeményezők mérlegelnek, de a késlekedés semmiféle módon nem róható fel 
semmilyen magyar politikai, állandó képviseleti vagy bármilyen hasonló szervnek, 
hiszen ezt a stratégiai kérdést kell eldönteni. Nem biztos, hogy ennek most van itt az 
ideje. 

Bana képviselőtársamnak szeretném jelezni, hogy szomorúnak tartom, de nem 
lepődtem meg, hogy a Jobbiknak tartalmi kifogása van egy Magyarország 
szuverenitását, biztonságát, kultúráját és népességét érintő határozati javaslattal 
kapcsolatban, és arra sem lennék büszke, hogy a képviselőtársuk tartózkodott ennek a 
javaslatnak az elfogadásánál. Azt gondolom, hogy egy Magyarországot támadó 
jelentésben minden magyar képviselőnek az a minimum, hogy kiáll a saját országa 
mellett, ahogy ezt például eltanulhatnák a lengyel barátainktól, ahol például a 
kormányzattal igen nagy vitában álló ellenzéki párt azt mondta, hogy Lengyelországot 
nem fogja elítélni az Európai Parlamentben, de otthon majd a belpolitikai vitákat 
egyébként szeretnék megoldani, lefolytatni ezeket a vitákat és a harcokat. Szerintem ez 
a helyes módja. Nekünk ez az ellenzék jutott, ezzel kell valamit kezdeni.  

Azt szeretném mondani, hogy az Európai Unió semmilyen szerződésében 
nincsen leírva semmi olyan mondat, passzus, ahol az európai uniós forrásokat 
bármiféle jogállamisági döntésekhez vagy politikai támadásokhoz kötnék. Emiatt 
nyilvánvalóan felesleges hangulatkeltés a jövő évi pénzmegvonásról beszélni, hiszen 
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kizárólag objektív szempontok alapján történik ez, és bármely brüsszeli bürokrata 
kitalálja ezt holnap reggel, attól még ez nem fog bekerülni az európai uniós 
alapszerződésekbe. Ha van ilyen irányú törekvés, akkor le kell ülni és ezeket a vitákat 
le kell folytatni, és odáig kell elmenni, hogy az európai uniós alapszerződéseket 
módosítani kell. Szerintünk ez nem hiábavaló vita lenne, mert szerintünk is az Európai 
Unió egy reformra szorul, és fontos lenne, hogy az alapszerződésekbe egy tisztább 
hatáskörmegosztás belekerüljön, hiszen a mostani hatáskörmegosztást tekintve látjuk, 
hogy lopakodó jogalkotással és folyamatos hatáskörelvonásokkal a Bizottság, amely 
politikai bunkósbotként működik ahelyett, hogy a szerződések őre lenne, folyamatosan 
megpróbál elvonni hatásköröket a tagállamoktól. Szerintünk ez nem egy jó irány. Önök 
is ezt gondolták még egyszer, nem tudom, hogy most is ez az álláspont van-e önöknél.  

Elnök úr, én köszönöm szépen a hozzászólásokat és a vitát. Mi azt kérjük a 
bizottságtól, hogy támogassák ezt a határozati javaslatot, hogy az említett okokból az 
Országgyűlés elé kerülhessen, és ott az Országgyűlés ezt lehetőleg minél előbb 
többséggel elfogadja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Böröcz képviselőtársam kíván-e hozzászólni? 

(Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

Böröcz László válasza 

BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon 
röviden. Mivel Magyarországon parlamentáris demokrácia van, nyilván a parlament a 
legfőbb döntéshozó szerv, ezért szerintem a mi választópolgáraink és az országban élő 
állampolgárok, akik egyetértenek a kormány ebbéli álláspontjával, elvárják, hogy a 
parlament erről döntést hozzon, és szerintem nagyon is jogosan tesszük ezt.  

Tényleg csak röviden: egy szélsőbaloldali, bevándorláspárti politikus által kreált 
jelentésre, amit egyébként semmilyen hivatalos vizsgálat nem előzött meg, kizárólag a 
bevándorláspárti magyar és egyéb civil szervezetekkel történő konzultáció alapján 
íródott meg, erre azt mondani, hogy ennek a lényege nem a bevándorlás és nem az 
ország szuverenitásának a megsértése, nagyfokú rövidlátóságról tesz tanúbizonyságot. 
Én nem szeretném kommentálni a jobbikos felvetést főleg a határon túli magyarok 
tekintetében, hiszen a Jobbik eddig a határon túli magyarok érdekében semmit nem 
tudott kifejteni, maximum annyit, hogy odament a szervezeteivel melldöngetve, majd 
utána az összes problémát otthagyta nekik, amikor hazamentek, de szerintem, mivel 
nem is idetartozik, talán erről ennyit is.  

Tehát ennek a jelentésnek, amivel Magyarországot elítélték, a Sargentini-
jelentésnek a központjában kizárólag a bevándorlás elősegítése áll, és Magyarországot 
akarják meghurcolni azért, amiért kerítést épített, amiért nem támogatta a 
bevándorlást, amiért megpróbálja ennek elejét venni. Ez semmi másról nem szól. Ha 
pedig másról szól - egyébként hozzáteszem, a magyar kormányfő, a miniszterelnök úr 
el is mondta, hogy egy több mint százoldalas anyagban cáfolták az összes olyan állítást, 
amit egyébként körítésnek ehhez a jelentéshez hozzáírtak a maradék pontokról, 
amikről képviselő úr is beszélt. Tehát ez kizárólag Magyarország szuverenitásáról, a 
határok védelméről és a bevándorlás megállításáról szól.  

S ahogy képviselőtársam jelezte, ez tulajdonképpen lehetőséget ad minden egyes 
pártnak, minden egyes képviselőnek, hogy bemutassa, hogy ő ebben az álláspontban a 
szuverenitásról, a bevándorlásról mit is gondol, a szavazásnál ezt mindenki örömmel 
megteheti majd. Úgyhogy én is arra szeretném kérni képviselőtársaimat és a 
bizottságot, hogy támogassák a határozati javaslatot. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztő képviselőtársaimnak a válaszokat. 
Tisztelt Bizottság! Szavazást rendelek el. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 
támogatja a H/1487. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Hat igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs tartózkodás. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Kettő. A bizottságunk 
elfogadta a határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Köszönjük szépen az 
előterjesztőknek.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő 
ülésünkre 2018. október 1-jén, hétfőn elég korai órában, 9 óra 30 perctől kerül sor itt a 
főemelet 66. számú teremben. Elég vaskos lesz a napirend, összesen hét napirendi 
pontot fogunk megtárgyalni, a különböző képviselőcsoportok és képviselők által 
benyújtott határozati javaslatok megvitatása fog megtörténni.  

Előre jelezném továbbá, hogy a ma tárgysorozatba vett indítvány részletes 
vitájára kijelölt bizottságként október 10-én, szerdán 10 órakor kerül majd sor ebben a 
teremben.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! A bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen a részvételt. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 38 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  

 


