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(Az ülés kezdetének időpontja: 7 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Az Európai ügyek bizottságának ülését megnyitom. Nagy szeretettel 
köszöntöm Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert és kedves 
delegációját. Köszöntöm a bizottság tagjait, a hivatal munkatársait és minden 
érdeklődőt.  

Az elnök napirend előtti bejelentése 

Napirend előtt szeretném bejelenteni, hogy a határozati házszabály 108. § (5) 
bekezdése által előírt házelnöki egyetértéssel rendelkezünk, így a bizottsági ülés 
megtartható.  

Szeretném átadni mindenekelőtt Hörcsik Richárd elnök úr üdvözletét, aki 
jelenleg a COSAC plenáris ülésén vesz részt Bukarestben, és azt is szeretném 
bejelenteni, hogy elnök úr az elmúlt héten a V4-ek európai ügyek bizottsági ülésén volt 
Pozsonyban, ahol a nyugat-balkáni bővítés és az EP-választások értékelése volt a fő 
napirend.  

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Mindenekelőtt a napirendről 
kell döntenünk. Aki az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a szerinti, 
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatását mint 
egyetlen napirendi pontot elfogadja, azt kérem, hogy most jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a napirendet egyhangúlag elfogadtuk. 

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter éves 
meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Gulyás miniszter urat 2018 májusában látta vendégül a bizottság, amikor is 
miniszteri eskütétele előtt hallgattuk meg a minisztert. Az azóta eltelt időben az európai 
politikát a migrációs válság, az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése, a 
több éves pénzügyi keret felosztása és az utóbbi időben pedig az intézményi 
átalakítások határozták meg. Kérem miniszter urat, hogy tartsa meg előadását, azt 
követően pedig képviselőtársaim tehetnek fel kérdéseket. Parancsoljon, miniszter úr. 

Gulyás Gergely tájékoztatója 

GULYÁS GERGELY, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a 
korai órán is követi a bizottsági ülést. Köszönöm szépen, hogy a bizottság lehetővé tette, 
hogy ilyen korán találkozzunk. Elnök úr említette azokat a legfontosabb ügyeket, 
amelyek az Európai Unió napirendjén vannak, mégis előtte általánosságban szeretnék 
a kormányzati működésről, hiszen mégiscsak a kormány számol be az Országgyűlés 
szakbizottságának, néhány mondatot mondani.  

A kormányzati működésben az Európai Uniót érintő legfontosabb változás vagy 
változtatás az volt, hogy a kormány havonta tematikus európai uniós kormányüléseket 
tart, tehát minden hónapban egy alkalommal -igyekszünk ezt általában, ha van európai 
uniós csúcs, akkor azt megelőző időpontra időzíteni - tart egy uniós kormányülést, ahol 
a kormány tagjai a kormány egészét, illetve a saját területeiket érintő legfontosabb 
uniós ügyeket megvitatják és átbeszélik. Szerintem ez lehetőséget ad ma arra, hogy a 
kormány tagjai és a kormány egésze mélyebb ismeretek birtokában hozzon döntést 
uniós ügyekben. 
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A mai vagy a mostani vitákat leginkább természetesen az Európai Unió 
intézményvezetői tisztségeinek a betöltése határozza meg, én ezt mégis a végére 
hagynám, és a Magyarországot érintő legfontosabb ügyekről beszélnék röviden, és 
utána érinteném az intézményvezetői kérdéseknek a szerintünk vélelmezhető, 
pillanatnyi állását. 

Az Európai Uniónak akár már lehetne is a következő 7 évre közös költségvetése, 
de mindannyian tudjuk, hogy nem csupán nincs, hanem még egy olyan tervezet sincs, 
aminek jó esélye lenne arra, hogy a közeljövőben az Európai Unió el tudja fogadni. Ez 
pedig annak köszönhető, hogy az előző Bizottság egy olyan költségvetési tervezetet tett 
le az Unió asztalára, amely a tagállamok nagyon nagy részének elfogadhatatlan, tehát 
még azzal sem dicsekedhet a Bizottság, hogy kinézett néhány országot, amelyeket a 
kettős mérce jegyében különösebben nem kedvel, vagy túl sok gondot okozott az elmúlt 
években neki, és azokat megbüntette volna, mert a tagállamok többsége ezt a javaslatot 
ma, ebben a formájában elfogadhatatlannak tartja.  

Ezért van, aki nyíltan kimondta, van, aki ennyire őszintén nem fogalmazott, de 
a többség úgy volt vele, hogy ezzel a Bizottsággal ezt a költségvetést elfogadni nem 
lehet, ezért jobb, ha kivárjuk azt, hogy egy új Bizottság kap megbízatást, és akkor ezt a 
tervezetet valóban tervezetnek tekintve, ezen alapvető változtatásokat végrehajtva, 
majd lesz arra esély, hogyha a most július 1-jével kezdődő finn elnökség alatt nem is, 
de az ezt követő horvát, vagy esetleg majd a 2020. július 1-jével kezdődő német 
elnökség alatt már el tudjuk fogadni az Unió költségvetését. Magyarország számára az, 
hogy mikor fogadjuk el a költségvetést, másodlagos, nem lényegtelen, de másodlagos. 
Természetesen jobb lenne, ha minél előbb fogadnánk el, hiszen akkor mindenki ismeri 
a feltételeket, annál inkább lehet felkészülni a következő uniós költségvetési prioritások 
szerinti intézményrendszer felállítására, az eredményes pályázati rendszer 
megalkotására. (Horváth István megérkezik a bizottság ülésére.) 

De miután mi jól állunk a jelenlegi 7 éves rendszerben az uniós pénzek 
lehívásával kapcsolatosan, ezért úgy gondolom, hogy Magyarország számára az sem 
lesz nagyon sérelmes vagy tragikus, ha csak 2020 második felében tudjuk a 
költségvetést elfogadni. Még egyszer mondom, mi készen állunk arra, hogy ez előbb 
megtörténjen, de a realitás az az, hogy előbb lesz új Bizottság, november 1-jével 
kezdődik majd a következő Bizottság megbízatása, és ezt követően van esély arra, hogy 
egy olyan kompromisszum létrejöjjön, amely a költségvetés elfogadását 
eredményezheti. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt teljes egyhangúságra van szükség, 
tehát mindazok a vágyak, remények, amelyek időnként az európai politikában 
különösen egy választási kampányban elhangzottak, megjelentek, lehet, hogy egy-egy 
országban hoznak szavazatokat, de azon nem változtatnak, hogy ha nincs teljes 
konszenzus, akkor nincs költségvetés.  

Magyarország számára van néhány olyan kulcsfontosságú pont, ahol nem 
tudunk engedni. A közös agrárpolitikának például a tervezett reformja nyilvánvalóan 
elfogadhatatlan; a kohéziós források csökkentése nyilván elfogadhatatlan; az, hogy 
migrációmenedzsmentről van szó, és továbbra sem rögzítjük egyértelműen a 
határvédelmi kötelezettséggel együtt járó forrásoknak legalább a részbeni biztosítását, 
ez elfogadhatatlan; az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jogállamiság és a 
költségvetési források összekötése, az úgynevezett kondicionalitás szintén 
elfogadhatatlan. Tehát számtalan olyan pont van, amit mi nem tudunk elfogadni vagy 
azért, mert nem értünk vele egyet, vagy még a jogállamiság fontosságával ugyan egyet 
is értenénk, de az elmúlt években láttuk, hogy az Európai Unió különböző 
intézményeivel, leginkább a Parlamenttel, de más intézményekkel kapcsolatosan is van 
rossz tapasztalatunk, milyen mértékben tud kettős mércét alkalmazni. Tehát olyan 
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helyzetet, ahol a magyar költségvetési, a rendelkezésre álló költségvetési források 
jelentős mértékben csökkennek, nem tudunk elfogadni.  

Mit jelent a jelentős mértékben történő csökkenés? Itt nem lehet elkerülni a 
brexit gazdasági következményeit és költségvetési következményeit. Különböző 
számítások vannak, de ezek nagyjából 11 és 15 százalék közé teszik azt a mértéket, amely 
a költségvetésből kiesik azáltal, hogy Európa második legerősebb gazdaságával 
rendelkező uniós tagállamának politikai többsége egy választáson, egy népszavazáson 
úgy döntött, hogy elhagyja ezt a Közösséget. Tehát, ha ma nem készítenénk új 
költségvetést, hanem a jelenlegi költségvetés folytatódna a következő hét évre, akkor is 
azzal kellene mindenkinek beérnie, hogy 11-15 százalékkal kevesebb forrás jut 
mindenkinek. Tehát szerintem ez a realitás. Látni kell, hogy ez a brexit következménye. 

Nagyjából világos az, hogy Magyarország számára melyek a legfontosabb 
pontok. Magyarországnak a jelenlegi agrárpolitika és a jelenlegi kohéziós politika 
jelentette vagy jelenti azt a pozitívumot, amely a költségvetésből komoly forrásokat 
hoz, de örülnénk annak, ha olyan területeken, mint a Horizon Europe vagy a közös 
alapok - ahol eddig ugyan elvileg minden tagállam pályázhatott volna, de például az 
előbb említett költségvetési forrásból a 2004-ben és azt követően csatlakozott 13 
tagállam összesen kevesebb mint 5 százalékát tudta lehívni a forrásoknak, tehát látszik, 
hogy a közösen elosztható, Brüsszelből elosztható pénzek mindig is a régi 
tagállamoknak, tehát a már 2004 előtt is az Európai Unióban tagsággal rendelkező 
államoknak jelentettek segítséget. Erre csak azért hívnám föl a figyelmet, mert talán 
túlzott optimizmusról teszek tanúbizonyságot, de nem feladva azt a reményt, hogy a 
magyar politika képes még nemzeti érdeket érvényesíteni legalább olyan ügyekben, 
mint amilyen egy uniós költségvetés, ott jó, ha tudjuk, hogy a közvetlen uniós pályázati 
lehetőségek, amikor Brüsszel döntött arról, hogy melyik ország mennyi pénzhez juthat, 
az az új tagállamok mindegyikének rendkívül káros volt, soha nem tudta megkapni ez 
a térség azt a részét ezeknek a közös uniós pályázati lehetőségeknek, amelyek 
egyébként lélekszáma vagy akár csak lélekszáma és gazdasági ereje folytán neki járt 
volna. 

A másik olyan aktuális kérdés, amely hosszabb ideje az Európai Unió asztalán 
van, egész pontosan 2016 júniusa óta, ez a brexit. Magyarországnak világos volt az 
álláspontja a népszavazási kampány időszakában. Azt szerettük volna, ha az Egyesült 
Királyság választói úgy döntenek, hogy továbbra is az Európai Unió tagjai kívánnak 
lenni, de a demokratikus népszavazási eredményt mindenkinek el kell fogadni, ezért 
természetesen tiszteletben tartjuk a brit választók döntését, és abban vagyunk 
érdekeltek, hogy egy fair, korrekt megállapodással záruló brexitre kerüljön sor. Ennek 
ma számtalan kockázata van. Pillanatnyilag az Európai Uniónak az a döntése van 
érvényben, amit egyhangúlag hozott meg, hogy október 31-ig vagy van megállapodás 
az Egyesült Királysággal, vagy pedig megállapodás nélkül lépnek ki a Közösségből. 
Nem biztos, hogy ez a határidő módosítható, csak teljes egyhangúsággal történhetne 
meg ennek a módosítása. Ha a határidő módosítása megtörténik, ez tovább tolható, de 
egyáltalán nem biztos, hogy erre ma van hajlandóság elsősorban a franciák részéről. 
További eltolására ennek az időpontnak nem látszik ma semmilyen hajlandóság.  

A briteknél pedig ma nincs meg az a belpolitikai stabilitás, amely alapján meg 
tudnánk jósolni, hogy a majd valaki által megalakítandó brit kormánynak pontosan mi 
lesz a tárgyalási stratégiája. Az is egyértelműnek tűnik, hogy a Theresa May által 
vezetett kormánnyal kitárgyalt megegyezés nem módosítható az Európai Unió részéről, 
és ebben is aligha lesz változás a következő időszakban. Tehát vagy e keretek között a 
megállapodásos brexit létre tud jönni, vagy ha nem, akkor nem lesz megállapodás 
ennek valamennyi gazdasági következményével együtt. 
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Magyarország mindent megtett annak érdekében, hogy erre a helyzetre 
felkészüljön, valamennyi olyan jogszabályt az Országgyűlés elfogadott - és ebben az 
Országgyűlés vagy a képviselők segítségét a kormány részéről csak megköszönni tudjuk 
-, amely ahhoz szükséges, hogy ha holnap következne be a megállapodás nélküli brexit, 
akkor az ezzel kapcsolatos károk mérsékelhetőek legyenek, és természetesen az 
Egyesült Királysággal is mi nyitottak vagyunk az európai uniós tagság megszűnését 
követő időszakról tárgyalni, és a lehető legszorosabb kapcsolatokat velük fenntartani.  

Ami a legutóbbi európai uniós csúcsot illeti, ott két ügy volt a megtárgyalt témák 
fókuszában, az egyik a klímavédelem kérdése, a másik, ami mindent meghatározott és 
elnyomott, az intézményi vezetők kérdése. Mi a klímavédelemmel kapcsolatos 
ügyekben egy világos és hiteles politikát képviseltünk, ez az, hogy Magyarország azon 
országok közé tartozik, aki 1990 óta - ami a viszonyítási időpont - a szén-dioxid-
kibocsátását talán az egyik legnagyobb mértékben csökkentette, és tartjuk is azt a 
vállalásunkat, ami a 2030-as klímacél volt, hogy ’90-hez képest a szén-dioxid-
kibocsátás 40 százalékkal csökkenni fog. Hogy 2050-re milyen célokat határozunk 
meg, e tekintetben semmi nem sürget bennünket, hiszen van egy 2030-as klímacél, és 
szerintem az is egyértelműen érdeke ennek a térségnek, hogy a 2050-es célkitűzést ne 
a 2021 utáni költségvetéstől függetlenül tárgyaljuk meg, hiszen számtalan olyan 
gazdaságpolitikai ösztönzője van az Európai Uniónak, ami segíteni tudja a klímacélok 
gyorsabb elérését. Mi nem zárkózunk el ettől, de még egyszer mondom, miután van egy 
’30-as klímacél, amit senki nem vitat, ezért semmi nem sürget bennünket.  

Az intézményvezetők kérdése. Uniós csúcs után vagyunk, és uniós csúcs előtt, 
hiszen most vasárnap is lesz egy európai uniós csúcs, ami akár már dönthet is az 
intézményvezetőkről. Bizonyos értelemben döntést kell hozni, vagy ha nem születik 
döntés, akkor a helyzet változik, hiszen ha az Európai Parlament július 2-án megalakul, 
akkor a Parlament elnökéről az európai parlamenti képviselők dönteni fognak. Ez tehát 
azt jelenti, hogy ebben az esetben egy tisztség az osztozkodásból kiesik. Hozzáteszem, 
hogy ez az egy tisztség amúgy is a Parlament hatáskörébe tartozik. Az egy más kérdés, 
hogy eddig volt olyan, hogy a csomagban, ami a megállapodást jelentette, az európai 
parlamenti elnökség is benne volt.  

Mi nem zárkózunk el attól, hogy ez most is így legyen. Mi azt tettük csak 
egyértelművé, hogy azt szeretnénk, ha olyan uniós vezetők töltenének be 
intézményvezetői tisztséget, akik erre alkalmasak. Az utóbbi időszakban ezzel komoly 
gondjaink voltak, és egész Európának komoly gondjai voltak. Ennek köszönhető 
mindaz, amit a migrációs válság időszakában láthattunk, a Bizottságnak azt a rendkívül 
szerencsétlen fellépését, ami első időben még rontotta is a helyzetet. És ennek 
köszönhető a brexit is, hiszen aligha tudtuk volna korábban elképzelni, hogy egy 
közösség, az Európai Unió olyan mértékben veszítse el az attraktivitását, hogy a 
második legerősebb tagállamának polgárai demokratikusan hozzák meg azt a döntést, 
hogy el kívánják hagyni ezt a közösséget. Tehát szerintem az előző öt éve a Bizottságnak 
nem értékelhető másként, csak és kizárólag kudarcként. Az Európai Unió nem erősebb 
lett az elmúlt öt évben, hanem meggyengült, ezért változásra van szükség. Nem 
politikai bizottságra van szükség, ami önmagában is ellentétes a lisszaboni 
szerződésben rögzített bizottsági szereppel, hanem egy olyan Bizottságra, amelyik a 
szerződések őreként lép föl, és a lisszaboni szerződés határozza meg a hatáskörének a 
kereteit, nem pedig valamilyen önkéntesen vállalt politikai feladat, amibe még a Marx-
szobrok avatása is beletartozik. 

Tehát azt reméljük, hogy ebben változás lesz. Nekünk a legfontosabb, hogy olyan 
bizottsági vezetők legyenek, olyan elnöke legyen a Bizottságnak, olyan elnöke legyen a 
Tanácsnak, aki minden országgal képes korrekt, kiegyensúlyozott, jó viszonyra. Ennek 
feltétele az, hogy korábban egyetlen országot se támadott meg az illető, ezért sem 
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támogatjuk a jelenlegi Spitzenkandidaten-rendszert, túl azon, hogy egyébként, ha 
valaki a jogállamiság és a joguralom pártján áll, akkor a Spitzenkandidaten-rendszert 
nem támogathatja, hiszen a helyzet az, hogy az ellenétes a lisszaboni szerződéssel. A 
lisszaboni szerződés egyértelműen rögzíti azt, hogy a Bizottság elnökének jelölési joga 
az állam- és kormányfőket illeti meg, tehát azt nem írhatja felül semmilyen pártok 
közötti megállapodás, európai parlamenti határozat.  

Pillanatnyilag ott tartunk, hogy teljesen egyértelmű, hogy az eddigi 
Spitzenkandidatok mögött nincs többség, tehát a listavezetők mögött többség nem 
hozható létre. Ebben a következő néhány nap változást jelenteni nem fog, tehát van, 
aki már hivatalosan is deklarálta - a francia elnök mondjuk ebbe a körbe tartozik, a 
visegrádi négyek is ebbe a körbe tartoznak -, hogy a listavezetők elbuktak. Van, aki ezt 
még nem tette meg, de a matematika ilyen szempontból kíméletlen, tehát a blokkoló 
kisebbségnek mintegy kétszerese áll ma szemben valamennyi Spitzenkandidattal. 
Tehát más lesz a Bizottság elnöke.  

Nekünk az a fontos, hogy alkalmas embert találjunk. Az Európai Bizottság elnöki 
székére felmerülő nevek között több olyan is van, akit Magyarország jó szívvel 
támogatni tud. A Tanács-elnök megnevezése pedig nyilván ezzel egyidejűleg fog a 
nyilvánosságban megtörténni, de függ attól, hogy milyen párti és milyen országból 
érkező személy lesz a Bizottság elnöke, hiszen mind a földrajzi, és ha lehet, akkor még 
a nemi egyensúlyt is tartani szokták vagy szeretnék a legfontosabb európai uniós 
pozíciók kijelölésekor. Így állunk most.  

Röviden, beszámolóként ennyit szerettem volna elmondani, és ha vannak 
kérdéseik, akkor állok rendelkezésre. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Megnyitom a vitát, a kérdések 
lehetőségét. (Jelzésre:) Juhász Hajnalka, parancsoljon! 

 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Az lenne a kérdésem miniszter úrhoz, hogy múlt 

héten fogadta el az Európai Tanács az 5 éves stratégiai menetrendjét, és ennek alapján 
hogyan látja miniszter úr, ez milyen irányba befolyásolja majd az intézmények 
működését a jövőben? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana Tibor alelnök úr. 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Köszönöm szépen a beszámolóját, amelyben úgy fogalmazott, hogy 
semmi nem sürget bennünket, mondta ezt a klímavédelmi célokkal összefüggésben. Én 
azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem nevezhető felelős vezetői hozzáállásnak, 
felelős politikusi álláspontnak, hiszen láthatjuk azt, hogy milyen folyamatok zajlanak a 
világban, és fontos lenne az, hogy Magyarország egyértelmű vállalásokat fogalmazzon 
meg a környezetvédelem és a klímaváltozás ügyével összefüggésben. 

Ismeretes, hogy a múlt heti Tanács-ülésen a lengyel, a cseh és észt kollégával 
együtt a magyar miniszterelnök megvétózta a 2050-ig szóló klímastratégiát. Akkor arra 
hivatkoztak önök, és ez az érvelés hangzott el azóta is önöktől, hogy a rezsiköltségek 
kordában tartása az egyik oka annak, hogy így döntöttek. Valamint azt is kiemelték, 
hogy arról kellene első körben beszélni, hogy milyen forrásokat tud biztosítani az 
Európai Unió az ipar modernizálására.  

El szeretném mondani, hogy a Jobbik álláspontja határozott a tekintetben, hogy 
az autóipar érdekei és az ország versenyképességének előmozdítása fontos célok, de 
ezek semmiképpen nem írhatják felül a környezetvédelmi vállalásokat, és a 
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klímavédelem vonatkozásában igenis felelősségünk az, hogy hosszabb távon is 
egyértelmű és világos stratégiát fogalmazzunk meg. És ha már az ipar modernizálását 
említettem, akkor hadd utaljak arra, hogy az európai uniós csatlakozásunk óta több 
mint 15 ezer milliárd forintot kapott Magyarország az Európai Uniótól, és érdemes 
megvizsgálni azt, hogy ennek az összegnek mekkora részét tudta Magyarország az ipar 
érdemi fejlesztésére fordítani, és mekkora hányada ment el ennek értelmetlen 
látszatberuházásokra. Magyarország, ha visszatekintünk a mögöttünk hagyott 
évtizedekre, akkor egyértelműen az összeszerelő üzemek útját választotta a kutatás-
fejlesztés és az innováció helyett.  

Én azt gondolom, hogy ezen a meghallgatáson sokkal inkább erről kellene 
beszélni, valamint arról, hogy ebben a tekintetben milyen elképzelései vannak a 
kormánynak - erre vonatkozna tehát az egyik kérdésem -, hiszen ezáltal tudna a magyar 
gazdaság meggyőződésem szerint erősödni.  

Valamint hadd tegyem fel azt a kérdést is miniszter úrnak, hogy egyáltalán 
készültek-e érdemi szakmai háttértanulmányok azzal összefüggésben, hogy a 2050-ig 
szóló klímastratégia tekintetében Magyarországnak milyen vállalásokat kell tennie, 
mennyibe kerülne ez hazánk számára, vagy pedig kizárólag a már említett érdekek 
mentén hozta meg a magyar miniszterelnök és a magyar kormány azt a döntést, 
amellyel egyáltalán nem tudok egyetérteni. 

És egy konkrét kérdést még hadd tegyek fel a Mátrai Erőműhöz kapcsolódóan, 
hiszen 2030-ig ennek az engedélyeit meghosszabbították. Ezzel összefüggésben mi az 
elképzelés kormányzati szinten, várhatóak-e változások? Ez szorosan összefügg a 
2050-es klímastratégia kérdésével.  

A másik, amit még idehoznék, ez pedig a következő 7 éves költségvetési 
időszaknak, a pénzügyi ciklusnak a részletei, valamint az, hogy mi körvonalazódik a 
brexittel és egyéb változásokkal összefüggésben. Azt láthatjuk, hogy Magyarország a 
korábbiakhoz képest valószínűleg kevesebb összeget fog tudni kapni 2021-2027 között, 
persze az érdemi tárgyalások most kezdődnek, és az új Európai Parlamentnek, 
valamint a felálló intézményeknek, az új vezetőkkel felálló intézményeknek is nagy 
felelőssége lesz e tekintetben, de a jogállamisági mechanizmusra is utalt miniszter úr, 
és azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan.  

Én viszont azt gondolom, hogy inkább onnan kellene megközelíteni ezt a 
kérdést, hogy miért merülhetett fel egyáltalán az, hogy a jogállamisági mechanizmus 
bevezetésre kerüljön. Számtalan példát lehetne felhozni az elmúlt évekből a 
demokrácia szűkítésére vonatkozóan Magyarország tekintetében. De aktualitásként 
hadd hozzam ide azt, hogyha a tudományos élet szabadsága elleni nyílt fellépés 
tapasztalható egy ország részéről, azzal ellentétben, hogy megbecsülnénk a kiművelt 
emberfőket, illetve azokat, akik a tudomány területén már valamit letettek az asztalra, 
s ilyen módon hozzá tudtak járulni ahhoz, hogy Magyarország erősödni tudjon, s a már 
említett kutatás-fejlesztés és innováció vonatkozásában is ennek döntő jelentősége 
van, akkor egyáltalán nem véletlen az, hogy Magyarországgal, és egyébként még 
Lengyelországgal összefüggésben megfogalmazódnak ezek a meglátásom szerint jogos 
kritikák, és a következő 7 éves időszak tekintetében ez egyértelműen szűkítheti a 
mozgásterünket. Tehát sokkal inkább lenne az fontos, hogy kormányzati szinten ebben 
a vonatkozásban történjenek lépések, ne csak kritizáljuk a jogállamisági mechanizmus 
lehetőségének felvetését, hanem igenis az lenne a felelős hozzáállás, ha elgondolkozna 
azon a miniszter úr és a kormány is, hogy miért jutottak ide az Európai Unió vezetői, 
miért kerülhetett ez egyáltalán az asztalra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szél Bernadett képviselő asszonyt illeti a szó. 
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DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Miniszter Úr! A klímahelyzettel szeretném kezdeni, mert pár mondattal elintézte ezt a 
beszámolójában, de azt gondolom, hogy ez sokkal hangsúlyosabb kérdés annál, mint 
hogy ilyen röpke módon ezt le lehessen zárni.  

Ön arról beszélt, hogy ’90-hez képest a lehető legjobban csökkentettük a szén-
dioxid-kibocsátásunkat. Azért a magyar ipar összeomlásából nem lehet hosszú távon 
megélni, főleg akkor, ha a világ tudósai egybehangzóan állítják, hogy körülbelül tíz éve 
van az emberiségnek arra, hogy megfordítsa a jelenlegi tendenciákat. Én azt gondolom, 
hogy az önök türelme, amit ezzel kapcsolatban az előbb is hangoztatott, nem biztos, 
hogy konszenzusban van azzal, amit a világ vezető tudósai gondolnak arról a kérdésről, 
hogy mi szolgálja az emberiség túlélését.  

Úgyhogy az ön azon kijelentését, hogy 2050-nel kapcsolatban semmi nem 
sürget minket, mert van 2030, én kincstári optimizmusnak érzem főleg azok után, hogy 
a 2030-as dokumentum, amit önök uniós kötelezettségként készítettek el, elég jelentős 
bírálatokat kapott uniós szinten, és nem hiába. Az az anyag igazából egy fércmunka, 
nem kellően szakmai, nincsenek benne alaposan kidolgozva azok a konkrétumok, amik 
alapján megállapítható lenne, hogy konkrétan a vállalások 2030-ra hogyan fognak 
tudni megvalósulni. Arról nem is beszélve, hogy a közlekedés terén, ha jól emlékszem, 
30 vagy 40 százalékos pluszkibocsátást is felvállaltak, tehát kifejezetten további 
szennyezéseket helyeztek kilátásba, úgy, hogy most Budapesten vagyunk éppen, az 
Országgyűlésben, és ebben a városban egyes becslések szerint tíz évvel korábban 
halnak meg az emberek azért, mert a szállópor-koncentráció olyan magas a városban.  

Ezek után, mindezt ismerve a magyar kormány volt az egyik, aki megvétózta a 
karbonsemlegességet 2050-re. Az a kör, amely vétózott, egyébként több szempontból 
különbözik egymástól. Önök azt kommunikálták, hogy a visegrádi országokkal fognak 
haladni, ez nem sikerült, ugyanis Szlovákia - mint tudjuk - nem vétózta meg a 2050-es 
megállapodást, a lengyeleknek és a cseheknek teljesen más a helyzete, mint a 
magyaroknak. Pontosan az, amit a miniszterelnök mond, hogy itt a rezsiharc miatt 
tették ezt meg, semmiképpen nem hihető. A fenntartható rezsicsökkentés egy létező 
valóság lenne, a mostani hatósági áras történetnek semmi köze nincsen a klímához.  

Paks II.-vel kapcsolatban voltak még érvek, hogy ha nincs Paks, akkor nincs 
klímacél. Mindannyian tudjuk, hogy itt Európában soha nem épülnek meg határidőre 
az atomerőművek, Paks is jelentősen csúszik. Ha tíz évünk van megfordítani a 
tendenciákat, akkor megint nem értem pontosan, hogy hogy fog kijönni időben az, 
hogy Paks II. tíz éven belül felépül, üzembe helyezik és megoldja az Unió problémáit. 
Nem értem a miniszterelnököt, hogy ezzel kapcsolatban miért gondolja azt, hogy Paks 
II. megoldja a klímavállalásainkat. Ha ezt meg tudná világítani, azt hiszem, sokat 
segítene, mert több embert érdekel ez a kérdés. 

Egyébként a 2030-as dokumentum, ez a nemzeti energia- és klímaterv 
önmagában is egy olyan dokumentum, amiről beszélnünk kellene. Körünkben van dr. 
Schmitt Pál Péter helyettes államtitkár úr, aki az előző ülésen is itt volt, és azzal a 
kedves felvetéssel élt, hogy a Miniszterelnökség partner lenne abban, hogy egy 
tematikus ülést tartsunk kifejezetten a klíma vonatkozásában, úgyhogy én ezt 
kezdeményeztem is, tegnap az elnökségnek írásban eljuttattam az ezzel kapcsolatos 
levelemet. Kérdezem miniszter urat, hogy akkor egy ilyenben tényleg partnerek 
lennének-e, hogy ezt mielőbb megvalósítsuk, lehetőleg jövő héten. (Közbeszólásra:) Az 
Országgyűlés ülésezik. Mire várunk? A klíma önmagától nem fog helyreállni, úgyhogy 
én azt gondolom, hogy célszerű lenne ülésezni. Kérném szíves álláspontját ezzel 
kapcsolatban.  

A másik téma, amiről önnel beszélni szerettem volna, a CEU kérdése. Orbán 
Balázs, az önök államtitkára nemrég egy írásbeli kérdésemre még azt írta, hogy nem 
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megy sehova a CEU, igazából itt fog maradni Budapesten, aztán egy másik kérdésre 
meg azt írta, hogy a CEU elmegy, de önszántából. Akkor mi a Miniszterelnökség 
álláspontja ezzel kapcsolatban? Merthogy egyszer ezt írják, másszor azt írják. (Gulyás 
Gergely Takács Szabolcs Ferenccel beszélget.) Én ezt kevésbé érzem viccesnek, és azt 
gondolom, hogy nagyon sok magyar ember kevésbé érzi ezt viccesnek, és azt is 
gondolom, hogy európai szinten azok a kritikák, amiket a tudományos élet 
szabadságával kapcsolatban Magyarország megkap, teljesen jogosak pontosan azért, 
mert ennek a kormánynak tevőleges szerepe volt abban, hogy a tudományos autonómia 
Magyarországon erőteljesen csorbuljon. 

Érdeklődve hallgattam az ön fejtegetését azzal kapcsolatban, hogy a 
jogállamiság hiányában szankciók érnék akár Magyarországot, és hogy ezt, én úgy 
vettem ki a szavaiból, hogy igazságtalannak érzi. Én egy kicsit úgy érzem magam, mint 
a viccben, hogy valaki megy az autópályán, mindenki szembejön, és azt mondja, hogy 
na, ezek mind bolondok. Most már olyan sok helyről kapott a magyar kormány, 
kifejezetten a kormány kritikát azzal kapcsolatban, hogy hogyan lépett ki a 
demokráciák és a jogállamok köréből, és vitte magával Magyarországot, hogy még 
mindig döbbenet számomra az, hogy ezzel kapcsolatban nem revideálták az 
álláspontjukat.  

Történt egy apró jelzés a közigazgatási bíróságokkal kapcsolatban, hogy mintha 
megfordulnának és megpróbálnának legalább gesztusokat gyakorolni az Európai Unió 
irányába, kérdés persze, hogy ez mennyire lesz tartós. De közben zajlik a Magyar 
Tudományos Akadémia szétverése, amivel kapcsolatban nemzetközi szinten nagyon 
komoly kritikákat kapott a kormány a tudósközösségtől, tehát nem kifejezetten 
ellenzéki aktivistáktól és ellenzéki vagy független képviselőktől, hanem a tudományos 
élet legnagyobbjaitól. Változtatnak valamin, miniszter úr? Mi lesz például a 
közigazgatási bíróságokkal? Ennek az Európai Unió vonatkozásában is nagyon komoly 
jelentősége van.  

Nyilván az is egy fontos kérdés számunkra, magyar polgárok számára, hogy a 
Fidesznek mi az elképzelése a pártcsaládjával kapcsolatban. A néppárti vizsgálat, ami 
zajlik, és amivel kapcsolatban a bölcsek Magyarországot górcső alá veszik, azzal 
kapcsolatban önök mit fognak tenni annak érdekében, hogy Magyarországon javuljon 
a jogállam helyzete? Egyáltalán benn akarnak-e maradni a Néppártban, vagy milyen 
elképzelései vannak erről a kérdésről?  

Még egy kérdés van önhöz, merthogy sokunkat foglalkoztat az, hogy az ön 
minisztersége alatt sem javult, sőt kifejezetten romlott a társadalmi egyeztetés helyzete 
Magyarországon és a jogalkotás helyzete úgy általában. Legutóbb pénteken volt az 
üléstermi vitája, a plenáris vitája a köznevelési törvény módosításának, ami 
mindenfajta társadalmi egyeztetés nélkül tudott a plenáris ülésre kerülni úgy, hogy dr. 
Semjén Zsolt nyújtotta be, bizottsági szakasz sem volt, és semmilyen érintettel nem 
konzultáltak. Ez egy példa, ami nagyon sok embert érint. Egyéni indítványok továbbra 
is érkeznek. Hogy látja ön ezt a kérdést? Van valami esély arra, hogy ez változzon a 
jövőben, vagy továbbra is úgy kíván a kormány kormányozni, hogy a társadalmat 
figyelmen kívül hagyja a társadalmat érintő kérdések szabályozásában, és a 
kétharmada birtokában erőnek erejével akarja átvinni az akaratát? Ez azért is fontos 
kérdés, merthogy ez az Európai Unióban például nem fog menni, innentől kezdve 
kérdés, hogy van-e valami hajlandóság a kormányban, hogy a társadalommal 
beszéljen, az Európai Unióval beszéljen, illetve hogy úgy fogalmazzak, egy kicsit 
máshogy beszéljen, mint eddig. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszonyt ezúton szeretném tájékoztatni, 
hogy a klímavédelemmel kapcsolatos indítványát elnök úr megkapta, a döntést meg 
fogja hozni és arról hamarosan tájékoztatja. Csöbör Katalinnak adom át a szót. 

 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Miniszter úr, 

köszönöm szépen a mindenre kiterjedő beszámolóját. Hallgatva az ellenzéki 
képviselőtársaimat, már a kérdések lassan egy önálló beszámolóvá alakulnak, de én 
úgy érzékelem az én választókerületemben, ahol az embereket naponta látom, és 
beszélek velük, hogy őket a sok egyéb kérdés mellett a legjobban az foglalkoztatja, hogy 
milyen fejlesztések várhatóak a választókerületben, mik történtek, és milyen fejlődés 
lesz Miskolc környékén. Ehhez nagymértékben hozzájárultak az EU-s források is. 
Minket az érdekelne szerintem most, hogy a 2020 utáni többéves pénzügyi keret uniós 
tárgyalásának menete várhatóan majd hogyan alakul. A finn, a horvát vagy a német 
elnökség idejére esik majd? Hogy látjuk ezt mi innen? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Oláh Lajos alelnök urat illeti a szó. 
 
DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Miniszter Úr! Egy ilyen beszámoló nem alkalmas arra, hogy minden ügyet érintsen, 
hisz akkor sokkal hosszabb időre kellene tervezni. Az előttem szóló ellenzéki képviselők 
több olyan dolgot érintettek már, amit én nem szeretnék még egyszer: a klímaváltozás 
és a jogállamiság kérdése. Kérdezem öntől, hogy a kötelezettségszegési eljárások 
tekintetében, amik folyamatban vannak, hogyan látja, milyen költségvetési 
kihatásokkal jelentkezhetnek ezek a kötelezettségszegési eljárások, ha nem az önök 
által várt eredmények születnek?  

Érdekelne, hogy mi a véleménye az OLAF-jelentésről, különösen a tekintetben, 
hogy az egyik legfrissebb jelentés, ami kikerült, érinti Farkas Flóriánt, az ön 
képviselőtársát is.  

Fontos lenne azt látni, hogy önök végül is, ahogy ez elhangzott, melyik 
frakcióban maradnak, hiszen az önök lobbierejét jelentősen befolyásolja, hogy valahol 
függetlenként fognak ülni, vagy pedig tudnak maradni a néppárti frakcióban. 

Felmerült már, és természetesen nagyon fontos kérdés, hogy a közigazgatási 
bíróságok tekintetében ez végleg lekerült-e a napirendről ebben a kormányzati 
ciklusban, vagy van-e arra lehetőség, hogy visszahozzák? 

Hogy látja, hogy Magyarország, a magyar kormány felkészült-e a hard brexitre, 
tehát hogy abban az esetben rengeteg pluszfeladatot jelenthet a különböző állami 
szerveknek ez a felkészülés? Az ön megítélése szerint ez milyen állapotban van?  

Beszélt a meglévő kandidálási rendszerről, amit a Fidesz nem támogat, 
ugyanakkor, ha én jól emlékszem, amikor még Weberrel jó viszonyban voltak, akkor 
támogatták, hogy ő ez alapján betöltse ezt a pozíciót.  

Érdekelne, hogy mi a véleményük Törökország EU-s csatlakozásával 
kapcsolatosan? Mi a véleménye azzal kapcsolatosan, hogy tanárok és bírók ezrei 
vannak bebörtönözve jelen pillanatban is Törökországban? A magyar kormány 
kívánja-e ezzel kapcsolatosan legalább felemelni a hangját, mert ez elfogadhatatlan?  

Érdekelne, hogy hogyan látja az oroszországi szankciók kérdését, mi ezzel 
kapcsolatosan Magyarország véleménye? 

Engedje meg, hogy egy szokatlan témát is felvessek, ez a parlagfű kérdése. 
Sokszor kezdeményeztük, hogy uniós szinten is érdemes lenne ezzel a dologgal 
foglalkozni, majdnem 2 millió magyar embert érint. Csak Magyarországon ezt a 
problémát nem lehet megoldani. Nagyon jó lenne, ha ebben valamiféle uniós 
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kezdeményezés lehetne. Ez számtalan országot érint, és mondom, 2 millió magyar 
ember érintett ebben a történetben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Riz Gábor képviselő úrnak adom át a szót. 
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, köszönjük a 

tájékoztatóját. Sok részletre kitértek már képviselőtársaim. Én egy általános kérdést 
szeretnék önnek feltenni, ami talán okkal merül fel.  

Több mint tíz éve került aláírásra a lisszaboni szerződés, és lassan tíz éve annak, 
hogy december 1-jével alkalmazzuk is ezt a jogszabályt. Ez szabályozza az európai 
nemzetek együttélésének lehetőségeit, illetve azok szabályait. Hogyan látja tíz év 
elteltével ennek a szerződésnek az alkalmazhatóságát az európai nemzetek 
együttműködésében? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. Miniszter Úr! A 

válaszadásra megadom a szót. Parancsoljon!  

Gulyás Gergely válasza 

GULYÁS GERGELY, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. 
Az első kérdés a stratégiai agendával volt kapcsolatos. Az a hagyománya most már az 
Európai Uniónak, hogy szándékosan az állam- és kormányfők a Bizottság 
megalakulását megelőzően jelölik ki a következő 5 éves célokat. Ennek nyilván megvan 
az előnye és a hátránya, tehát ebbe a Bizottság nem tud így beleszólni, hiszen még nem 
tudjuk, hogy ki fogja vezetni és kik lesznek a tagjai, ugyanakkor az állam- és 
kormányfők tudnak élni azzal a lehetőséggel, hogy kijelöljék a legfontosabb 
prioritásokat. 

Nyilván egy ilyen szöveg esetén azt nem lehet számon kérni, hogy nagyon sok 
területen olyan általánosságokat fogalmaz meg, amelyekkel öt évvel ezelőtt is 
találkozhattunk, meg öt év múlva is találkozni fogunk. Szerintem az fontos, hogy a 
visegrádi országoknak volt számtalan olyan felvetése, ami ennek a következő öt éves 
tervnek a részévé vált, és van nagyon sok olyan, amit hiányolunk belőle. Még egy válasz 
kapcsán utalni fogok erre, de nyilvánvaló, hogy az Európai Unióban vannak olyan 
értékviták, amelyek azután egyes országok minősítésével is összefüggenek, tehát az 
Európai Unió 28 tagállamának társadalmai között ma lényegesek nagyobbak a 
különbségek, mint ahogyan azt korábban gondoltuk. A politikai elitek között is jelentős 
különbség van, és ebből adódóan nagyon nehéz olyan értékvitákat lefolytatni, ahol 
számtalan kérdés van, amikben biztosan nem fogunk egyetérteni.  

Ennek a stratégiai agendának mind az a nagy előnye, hogy ezeket mind igyekszik 
elkerülni, és a következő öt évre azok a célok, amelyek általánosan megfogalmazódnak 
benne, Magyarország számára elfogadhatóak és vállalhatóak. Van, amit sajnálunk, 
hogy kimaradt belőle, például az Európai Unió gazdasági célkitűzései lehettek volna 
sokkal ambiciózusabbak, mint ahogy már voltak is, és talán azt is mondhatjuk, hogy 
ennek a térségnek, a visegrádi térségnek, ami a gazdasági növekedés motorját jelenti 
az Európai Unióban, e tekintetben az észrevételeit nagyobb mértékben is figyelembe 
lehetett volna venni, de alapvetően a stratégiai agenda a konszenzust keresve és találva 
jelölte ki a következő öt évben az Európai Unió programjának a legfontosabb elemeit. 

A klímavédelmet most mindenki felhozta, és sokan úgy tettek, mintha én nem 
fogalmaztam volna teljesen világosan. Tehát egyelőre politikai minősítések nélkül 
értékeljük a helyzetet. A helyzet az, hogy az Európai Uniónak van egy 2030-as 
klímavédelmi célkitűzése. Szél képviselő asszony szerint ez fércmű, ez rossz, de 
pillanatnyilag ezt senki nem vitatja. Tehát ma az Európai Unió állam- és kormányfői 
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asztalánál nem voltak olyanok, vagy legalábbis a héten, akik azt mondták volna, hogy 
a ’30-as klímacélokhoz kell hozzányúlni. Ezt ma politikai ténykérdésként kezelhetjük.  

Miután a ’30-as célkitűzésekben egyetértünk, ezért abban, hogy 2050-ig minek 
kell történnie, abban valóban semmilyen sietségre nincs ok. Ha bárki azt javasolta 
volna az asztalnál, hogy jövőre, két év múlva, a következő hónapban milyen 
intézkedéseket kell meghozni, akkor ez a felvetés jogos lenne, akkor számon lehetne 
kérni azt a mondatot, ami arra vonatkozik, hogy ha 2050-ről beszélünk, akkor sietségre 
nincs ok, ha ’30-ig a közösen megteendő útban egyetértünk. Tehát az a tiszteletteljes 
kérésem, hogy én túlvagyok már azokon az illúziókon, hogy minden tekintetben lehet 
értelmes párbeszédet folytatni, és amit aktuálisan a belpolitikai viták tárgyává kívánt 
tenni az ellenzék, ott meg erre az esély mégiscsak kicsi, de a józan ész szerepét teljesen 
ne zárjuk ki a lehetséges vitákból. Tehát ha 2030-ig egyetértünk, és nem ül a 28, még 
mindig 28 állam- és kormányfő asztalánál olyan állam- vagy kormányfő, aki a ’30-as 
célokat vitatja, akkor abban, hogy 2050-re milyen programot fogadunk el, semmi nem 
sürget bennünket, hogy megismételjem ezt szó szerint.  

Ha önöknek az az álláspontjuk, amit itt a képviselő asszony elmondott, és 
pillanatnyilag ebben egyedül lenne a 28 állam- és kormányfő között 29.-ként, ha a 
magyar kormányt képviselné, mert ha tavaly a választók másképp döntöttek volna, 
akkor 28.-ként, ebben az esetben ez a vita kinyílna, és akkor már 2030-ig is 
változtatnánk, de pillanatnyilag nincs ilyen vita. Tehát 2030-as vita a tudományos 
életben lehet, a függetlenek között lehet, meg az LMP-ben is lehet, meg a Jobbikban is 
lehet, de a 2030-as klímacélok tekintetében az Európai Unióban egyetértés van. És ami 
miatt ez még inkább egy érzékeny kérdés, mert bennünket aligha lehet azzal vádolni, 
hogy mi globális felelősségre hivatkoznánk, de a klímavédelemnél globális felelősség 
van. A legnagyobb szennyezőket nem Európában kell keresni, hanem Kína és az 
Egyesült Államok a legnagyobb szennyezők. Ehhez képest az Egyesült Államok 
felmondta a párizsi klímaegyezményt. 

Tehát azt semmiféleképpen nem javasolnánk Európa számára, hogy ne 
érvényesítse ebben a kérdésben a globális felelősséget, ami pedig azt jelenti, hogy akkor 
igenis valamennyi nagy szennyezőnek, nagy iparral rendelkező államnak a világon 
részt kell vennie abban, hogy a klímacélok teljesüljenek. Szerintem az alapelvekben 
mindenki egyetért.  

Éppen a múlt hétfői parlamenti ülésen monda el a miniszterelnök is, ami azt 
hiszem, elég egyértelműnek tűnik és közös kiindulási pont, hogy mindenki élhetőbb 
klímát, tisztább vizeket és tisztább környezetet szeretne, tehát vannak olyan közös 
célok, amiket senki nem vitat. Innentől kezdve a józan ész politikája mentén egy 
környezetbarát és környezetvédelmi alapállásból kell meghatározni a célokat. Van egy 
közös célunk 2030-ig. Ezt ott, ahol önök nem ülnek, de 28 állam- és kormányfő ül, 
senki nem tette vitássá. Ha ez vitássá válik, akkor beszéljünk róla; pillanatnyilag ez nem 
vitás. Ha utána 2050-ig határozunk meg célokat, akkor meg nyugodtan 
meghatározhatjuk fél vagy egy év múlva is. A józan ész meg a logika szabályai szerint 
az semmilyen változást nem eredményez, ha ezek a célok helyesek.  

Ha pedig karbonsemlegességet akarunk, sőt, ha csak a párizsi klímacélokat 
tartani akarjuk, és ez nemcsak Magyarország vonatkozásában igaz, az Paks nélkül nem 
lehetséges. Nincs olyan tudományos vélemény, ami ne azt támasztaná alá, hogy 
atomenergia nélkül nem lehetséges még a párizsi klímacéloknak az elérése sem, csak 
szeretném erre a diszkrepanciára az ellenzék amúgy koherens érvelésében felhívni a 
figyelmet.  

Bana képviselőtársam említette azt, hogy az Európai Uniótól mi mennyi pénzt 
kaptunk. Most nem szeretném azt a vitát megnyitni, hogy az Európai Uniónak 
tartozunk-e mi bármivel, mert szerintem semmivel nem tartozunk, tehát amikor az 
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európai uniós csatlakozás megtörtént, akkor mi megnyitottuk a piacainkat, és egy 
teljesen szabad versenyt vállaltunk nálunk gazdagabb országok tőkeerősebb cégeivel, 
amelyeknek itt jelentősebb haszna van, mint amennyi európai uniós támogatást mi 
kapunk. Tehát ugyan a Jobbik már hátat fordított annak a politikának, ami korábban 
az európai uniós tagság nemzeti érdekekkel való összeegyeztethetetlenségét a 
legfontosabb dokumentumában mondta ki, de mi emlékszünk még erre az időre, 
hiszen azért olyan nagyon régen nem volt.  

Nem akarok beleszólni a párt belső ügyeibe sem, de mégis, talán ha egy 
javaslatot tehetek: ne essünk át annyira a ló túloldalára, hogy az uniós zászlóégetéstől 
eljutunk odáig, hogy milyen hálásnak kell nekünk lenni azért, hogy uniós 
támogatásokat kapunk. Ez csak egy elvi alapállás, mert az ellenzéki kommunikációban 
mindig valamilyen könyöradománynak tűnik fel az európai uniós támogatás. 
Valójában nem erről van szó. Ezek a támogatások nekünk járnak. A kohézió a 
lisszaboni szerződésben rögzített egyik helyes és fontos célkitűzés, és még azt is 
hozzátehetjük, hogy egyébként a 2004-ben meg ezt követően csatlakozó államok 
lényegesen kevesebb forráshoz jutottak, mint mondjuk, a ’80-as években csatlakozó 
görögök, spanyolok és portugálok; ’81-ben, illetve ’86-ban.  

Tehát szerintem egyetértünk abban, hogy hatékonyan és jól kell ezeket a 
forrásokat lehívni és elkölteni. Magyarország a leghívott források tekintetében az egyik 
legjobb eredményt mondhatja magáénak. Mindig aktuálpolitikai viták tárgya lesz az, 
hogy hogyan tudjuk ezeket a leghatékonyabban elkölteni, ebben természetesen a 
magyar politikának vitákat kell folytatni, és ez is mindig így lesz, de legalább abban, 
hogy közös érdek, hogy a következő uniós költségvetésből Magyarország minél több 
pénzt szerezhessen, minél több lehívható forrása legyen, ebben együtt kellene 
működni, és ha van nemzeti érdekérvényesítés, és ez közösen még lehetséges, akkor ez 
egy olyan pont. Sajnálom, hogy éppen ezzel ellentétes mondatok hangzanak el ellenzéki 
képviselőktől, különösen, ha valamilyen nemzetközi testületben rendelkeznek 
megbízatással. 

Ami a tudomány szabadságát illeti: szintén többen vetették föl. Szeretném 
jelezni, hogy az akadémiai átalakításnak a tudomány szabadságához semmi köze nincs, 
ahogy az Akadémia autonómiájához sem, hiszen az Akadémia autonómiája az 
alkotmányban biztosított. Az akadémiai kutatóhálózatról van szó. Erről a 
kutatóhálózatról egy éven keresztül tárgyalt a kormány az Akadémiával, létrejött egy 
megegyezés az elnök és a kormány illetékes minisztere között, majd ezt követően ezt az 
Akadémia elnöksége nem fogadta el. Innentől kezdve szerintem mindenkinek az a 
legjobb, ha több kutatás-fejlesztési forrás áll rendelkezésre. A következő évi 
költségvetés 32 milliárd forinttal több kutatás-fejlesztési forrást tartalmaz, és úgy 
gondoljuk, hogy egy, az Akadémia és a kormány által jelölt tagokból álló 
felügyelőbizottság által felügyelt akadémiai kutatóhálózat sokkal eredményesebb lehet, 
különösen, hogy lényegesen több forrásból gazdálkodhat majd. Tudományos igazságok 
kérdésében a tudósok jogosultak dönteni, ezt az alkotmány is tartalmazza. Az ezzel 
kapcsolatos aggályokat el lehet mondani itt és külföldön, de ettől még a valóság nem 
fog megváltozni.  

Ami a brexitet illeti, ott is azt tudom mondani, hogy nyilvánvaló, hogy a jelenlegi 
Európai Bizottsággal kapcsolatos kritikáink kellően élesek ahhoz, hogy az ellenzék ezt 
már megspórolhassa magának. De legyünk őszinték: a brexit miatt előálló összes 
negatívum annak köszönhető, hogy a Bizottságnak nem sikerült kezelnie a migráció 
kérdését, illetve teljesen félrekezelte azt, merthogy ilyen szoros végeredmény nagy 
valószínűséggel éppen az ellenkezője lett volna, és a bennmaradás pártiak lettek volna 
többségben, ha nem azt látják, amit Európában 2015-ben és 2016-ban a migráció 
kezelése kapcsán láthattak, és ami az egyik legfőbb érv volt a brit kilépéspártiak 
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számára, nem vitatva azt, hogy ott egyébként a migrációba nem csupán a szíriai vagy 
az afrikai migráció tartozik bele, hanem a közép-európai is, és ezek a választási 
kampányban összekeveredtek, de az biztos, hogy az a költségvetésiforrás-vesztés, ami 
a brexit folytán előáll, a jelenleg hivatalban lévő Európai Bizottság felelőtlen 
politikájának a következménye, merthogy a brexit is ennek a politikának volt az oka. 

Éppen ezért, amikor a következő hétéves időszak költségvetéséről beszélünk, 
akkor azt kell világosan látni, hogy az a torta, amit elosztunk, 11-15 százalékkal kisebb, 
ez határozza meg valamennyi államnak, főleg a nettó haszonélvező államoknak a 
pozícióját, hiszen ezt kell célként kitűzni, hogy a brexit negatívumait figyelembe véve 
ennél nagyobb arányban a magyar források ne csökkenjenek, és ha ez így lesz, akkor a 
következő hét évben - vélhetően ez lesz az utolsó hét év, ahol Magyarország jelentős 
forrásokhoz juthat, ha a gazdasági növekedés és ezáltal az átlagos életszínvonalhoz és 
átlagos GDP-hez való felzárkózás ilyen mértékben folytatódik - jelentős forrásokhoz 
juthatunk. Tehát ez is egy olyan közös ügy, amiben a képviselő hölgyeket és urakat arra 
szeretném kérni, hogy közösen lépjünk föl. 

A jogállamisági mechanizmus ügyében: itt is igyekeztem világosan fogalmazni. 
Az volt az érzésem, hogy nyilván az ellenzék részéről ennek a kritikának el kell 
hangoznia, tehát elhangzott. Ha mégis tőlem erre bárki reakciót vár, akkor csak 
megismételni tudom azt, ami reakciónak is beillik, hogy nem a jogállamisággal mint 
alapértékkel van baj. Magyarországon most ünnepeljük annak 30. évfordulóját, hogy 
az ország szabaddá vált, és hogy egy diktatúra helyett joguralom van. Az, hogy önök, ha 
a választópolgároktól nem kapnak kellő felhatalmazást, és újra és újra kisebbségben 
maradnak, akkor diktatúrát kiáltanak, ez is egy módja az ellenzéki politizálásnak. 
Eddig nem bizonyult eredményesnek, de mindig újra és újra választások követik 
egymást, ahogyan ez egy demokráciában lenni szokott, hátha legközelebb ez 
szimpatikusabb lesz a választópolgároknak. Tehát a jogállamiság egy fontos érték, a 
jogállamisági mechanizmust viszont az elmúlt évek tapasztalata alapján azért nem 
tudjuk elfogadni kondicionalitásként, tehát a költségvetéssel összekötve, mert 
semmilyen garancia nincs arra, hogy az a kettős mérce, amiről a Jobbik sokkal 
radikálisabban beszélt korábban, mint ahogy azt mi tettük, megszűnt volna az Európai 
Unióban azért, mert a Jobbik álláspontja megváltozott. 

A visegrádi országokkal fogunk haladni - képviselő asszony ezt említette - a 
különböző klímaviták kapcsán. Nem teljesen értem, hogy miért vádol bennünket azzal, 
hogy nem haladtunk a visegrádi országokkal, amikor Csehország, Lengyelország és 
Magyarország ugyanúgy foglalt állást. Esetleg Szlovákia nem haladt a visegrádi 
országokkal. Tehát, ha négyből hárman ugyanazon az állásponton vannak, akkor nem 
ez a három nem haladt a többivel, hanem az az egy, aki ezzel ellentétesen foglalt állást, 
ezt szintén… (Dr. Szél Bernadett: Majd szót kérek és reagálok.) Elnök úr a főnök. (Dr. 
Szél Bernadett: Folytassa csak!)  

A klímavédelem ügyében tehát azt tudom mondani képviselő asszonynak is 
megismételve: mi alapvetően támogató állásponton vagyunk, ami a 
kibocsátáscsökkentést írja elő, éltanulók vagyunk eddig a teljesítésben. Nem mi 
találtuk ki, hanem közös álláspont az, hogy 1990-hez mérjük a kibocsátást, jelentősen 
csökkent a kibocsátás, és tartjuk magunkat ahhoz, hogy ez 2030-ra 40 százalékra fog 
csökkenni. Nem zárkózunk el semmilyen további döntéstől sem, de akkor az Európai 
Uniónak is úgy kell ehhez hozzáállni, hogy azoknak az országoknak - és nem 
Magyarországról van szó, ezt mindannyian tudjuk, hanem elsősorban 
Lengyelországról -, ahol egy ilyen gazdasági átállás komoly anyagi erőforrásokat 
igényel, ott akkor ehhez támogatást kell adni. Tehát itt a lengyelekkel való 
szolidaritásról van szó. Magyarország képes egyébként a most megfogalmazott 2050-
es klímacéloknak is megfelelni. 
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CEU-ügyben azt tudom mondani, hogy ott egy kötelezettségszegési eljárás van 
folyamatban, hogy mindjárt áttérjek Oláh képviselő úr kérdésére is. A magyar kormány 
eddig is ebben az érveit kifejtette, ezt követően is ki fogja fejteni. A helyzet az, hogy a 
CEU úgy döntött, hogy a képzései egy részét Bécsbe költözteti, ez nem mindig világos 
teljesen, hogy éppen mennyi képzést költöztet Bécsbe, és mit kíván itt hagyni, de mi az 
ezzel kapcsolatos döntéseket tudomással vesszük. Érdeklődéssel figyeltük a Technische 
Universität és a CEU között folyó tárgyalásokat. Ha jól látom az eredményeket, akkor 
a Technische Universität és a CEU közötti együttműködésből amerikai diploma nem 
fog származni, mert a bajor törvények ezt kategorikusan tiltják, tehát nem hagynak 
olyan kiskapukat, mint amit a magyar jogszabályok ma is hagynak, hanem teljes és 
egyértelmű tilalom áll fenn. Tehát ha Magyarországon bármilyen jogállami probléma 
e tekintetben lenne, akkor szeretném képviselő asszonynak jelezni, hogy 
Bajorországban ennél sokkal súlyosabb problémák vannak, amit persze ne zárjunk ki 
elviekben, de gyakorlatilag én mégsem vádolnám bajor barátainkat azzal, hogy a 
jogállamiság ott teljes egészében hiányzik. 

A közigazgatási bíróságokkal mi lesz? Elmondtam a nyilvánosság előtt is, hogy 
mindenféle időkorlátra tekintet nélkül felfüggesztettük a közigazgatási bíróságok 
bevezetését. Tehát a helyzet az, hogy nincs pillanatnyilag olyan terv, hogy a 
közigazgatási bíróságok önálló szervezetrendszerben megkezdjék a működésüket. 

Az MTA szétverését képviselő asszony is említette. Még egyszer mondom, az 
MTA-t senki nem bántja, a kutatóhálózattal kapcsolatosan van egy vita; a cél pedig az, 
hogy több forrásból hatékonyabb kutatás-fejlesztés valósulhasson meg 
Magyarországon.  

A pártcsalád iránti aggodalmaknak nagyön örülök, ezt is többen felvetették. Azt 
tudom csak mondani, hogy önök ugyan gondolhatják azt, hogy a Fidesz van e 
tekintetben bajban, vagy a Fidesznek van bármilyen nehézsége, de ez egy félreértés, az 
Európai Néppártnak vannak nehézségei. Az Európai Néppárt kevesebb mint 23 
százalékát szerezte meg a mandátumoknak, soha ilyen rosszul ez a párt az elmúlt 
évtizedekben nem szerepelt. Mi készek vagyunk segíteni, hogyha tudunk, de akkor a 
politikai irányvonalba való beleszólás lehetősége is biztosított kell, hogy legyen. 
Hogyha pedig erre nincs lehetőség, akkor sem vagyunk olyan helyzetben, mint 
parlamenti pártok Magyarországon, hogy alig találnak maguknak frakciót. Bennünket 
több frakció is szeretettel várna, de mi egyelőre nem kívánunk ezzel foglalkozni, tehát 
a függetlenségtől való félelem ugyan bennem nem olyan erős, mint képviselő 
asszonyban, de más alternatíváink is lennének.   

Képviselő asszony említette azt, ha jól emlékszem, hogy a pártcsaládhoz tartozás 
hiányában a függetlenek keserű kenyerét kell enni, de pillanatnyilag csak az 
ellenzékben vannak olyan pártok, amelyek nem csatlakoztak egyetlen formációhoz… 
(Dr. Szél Bernadett: Én nem mondtam ilyet…) Akkor lehet, hogy Oláh képviselő úr 
volt, de valamelyik ellenzéki képviselő. Megkövetem képviselő asszonyt, ha éppen ez a 
mondat nem tőle származott, mindenesetre ellenzéki állításként hangzott el, úgyhogy 
az állításra reagálva szeretném csak jelezni, hogy a pártcsaládhoz tartozás 
természetesen fontos, de nem a legfontosabb kérdés, és a Fidesz számára az a kérdés, 
hogy miközben mi az Európai Néppárt legerősebb tagpártja vagyunk és a legjobb 
eredményét értük el, és Magyarország lélekszáma ellenére is a harmadik legnagyobb 
nemzeti delegációval bírunk a néppárti frakcióban, a Néppárt igényt tart-e arra, hogy 
segítsünk, és az a folyamat, amelynek következtében egyre kisebb az Európai Néppárt 
szerepe, beleszólása és befolyása az európai politikára, az megállítható lesz, vagy nem 
lesz megállítható. Tehát nem mi vagyunk bajban, hanem az Európai Néppárt, de 
szívesen segítünk nekik, hogyha ők erre igényt tartanak.  
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Az egyéni képviselői indítványokat is, ha nem tévedek, talán képviselő asszony 
kérte számon. Mi nem kívánjuk egyetlen képviselő, beleértve az ellenzék képviselőinek 
jogát se korlátozni a tekintetben, hogy törvényeket terjesszenek elő. A magyar 
alkotmány világosan fogalmaz, hogy a parlamenti bizottságok mellett, a köztársasági 
elnök mellett és a kormány mellett a képviselőnek is van törvénykezdeményezési joga. 
Hogy ez milyen arányban van, azt tudom mondani, egészséges arányban, nagyjából 75-
80 százalék a kormány által előterjesztett törvényjavaslatok aránya a kormánypárti 
javaslatok között. Ez szerintem részben reális is, részben pedig egy egészséges arány, 
úgyhogy ennek a fenntartása nagyjából várható. A legnagyobb kezdeményező vagy a 
legtöbb törvényjavaslat kezdeményezője a kormány, és ez továbbra is így lesz, de egyéni 
képviselőinket sem a mi oldalunkon, sem az ellenzéki oldalon sem kívánjuk korlátozni 
abban, hiszen az valóban alkotmányellenes lenne, hogy a törvényjavaslat 
benyújtásának képviselői jogosítványát gyakorolják.  

Nem akarom sokáig húzni a bizottsági ülést, már csak azért sem, mert én kértem 
a korai időpontot. A társadalommal és az EU-val is beszéljünk, ami szintén egy 
felszólítás volt. Igyekszünk a társadalommal és az EU-val is beszélni. Azt látom, hogy 
ez képviselő asszony tetszését ugyan nem nyerte el, de azért vannak demokratikus 
választások, hogy a választók megítéljék négyévente, hogy az ő tetszésüket elnyerte-e, 
és ezek az eredmények eddig erősen és élesen nem cáfoltak meg bennünket. Ha valaki 
csak ezt a bizottsági meghallgatást hallja, különösen annak ellenzéki megszólalóit, 
akkor úgy tűnhet, mint hogyha nem lett volna itt egy országgyűlési választás a tavalyi 
évben és egy európai parlamenti választás két héttel ezelőtt, ahol a leadott listás 
szavazatok 52,6 százalékát a kormánypártok kapták meg. Tehát a társadalommal való 
párbeszédben én nem érzem úgy, hogy a demokratikus legitimációra tekintettel és 
ezekre a választási visszaigazolásokra tekintettel mi rosszul állnánk. És hogy ezt a 
kritikát az ellenzéktől kapjuk meg, az pedig külön érdekes, de természetesen egy 
beszámoló keretében én mélyebb belpolitikai okfejtésbe nem mennék bele. 

Csöbör Katalin képviselő asszony kérdezett a költségvetés ügyével 
kapcsolatosan. Azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy szerintem az a realitás ma, hogy 
vagy a horvát vagy a német elnökség alatt tudjuk a költségvetést elfogadni, de nekünk 
sokkal inkább fontos a tartalom, mint az időzítés. Szerintem, miután teljes 
egyhangúságra van szükség, van néhány sarokpont, ahol a kondicionalitás ügyében 
nemcsak mi vétóznánk, hanem a visegrádi országok, sőt, még más országok is. Tehát 
vannak olyan pontok, ahol nyilván lesz majd egy egymásnak feszülés, némi 
fenyegetőzéssel, elsősorban a skandináv vagy Benelux-államok részéről, aztán miután 
ők is abban érdekeltek, hogy legyen költségvetés, majd elfogadják azt, hogy az 
egyhangúságnak az az ára, hogy minden országgal megegyezésre kell jutni. 

A kötelezettségszegési eljárások tekintetében köszönöm Oláh képviselő úr 
kérdését, mert itt is beszámolhatok arról, hogy Magyarország az országgal szemben 
folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások tekintetében az egyik legjobb 
teljesítményt tudja felmutatni, kilencedikek vagyunk a rangsorban. Tehát ha 
pozitívnak azt vesszük, hogy egy országgal szemben kevés kötelezettségszegési eljárás 
zajlik, és amelyikkel szemben a legkevesebb, az az első helyezett, akkor mi a 28-ból a 
9.-ek vagyunk; 50 kötelezettségszegési eljárás folyik ellenünk, ezeket is igyekszünk 
lezárni. Arra kérjük a most már egész jelentős európai parlamenti delegációval 
rendelkező Demokratikus Koalíció képviselőit is, hogy segítsék az országot ennek a 
törekvésnek a sikerre vitelében.  

A hard brexitre azt tudom mondani, hogy felkészültünk, sőt, minden jogszabályt 
elfogadtunk, ezt is említettem a beszámolóban. Tehát, ha holnap következne be a 
brexit, amire nincs esély, mert október 31-éig nagy valószínűséggel nem következik be, 
illetve hard brexit nem fog előbb bekövetkezni - megállapodásos brexit be tud 
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következni, hiszen ha megállapodás van, akkor a következő hónap elsejével szűnik meg 
a brit tagsági jogviszony -, ha hard brexit következne be, akkor az október 31-én esélyes 
- mi már most megtettünk mindent.  

Ami Manfred Weber támogatását illeti, a helsinki néppárti kongresszuson 
lehetett egy finn és egy bajor jelölt közül választani, kettejük közül, de akkor is ezt 
mondtuk, Manfred Weber a jobb, én ma is így gondolom, hogyha kettejük közül kellene 
bizottsági elnököt választani, akkor Manfred Weber a jobb. Ez nem jelenti azt, hogy ő 
alkalmas lenne az Európai Bizottság elnöki tisztségének betöltésére, de az adott 
helyzetben két jelölt közül lehetett dönteni. Ráadásul ne tekintsünk el attól a sajátos 
körülménytől, ami egyébként az Európai Néppárt problémáit is jól mutatja, hogy ha 
már az európai pártcsaládok ügyeibe is belefolyunk itt, hogy Manfred Weber nem 
igénytelte a mi támogatásunkat, mi ezt készek vagyunk teljesíteni. Tehát ha ilyen kérés 
érkezik felénk, akkor nyitottak vagyunk ennek teljesítésére, ezért nem is támogatjuk őt. 

Törökország ügyében általánosságban is azt tudom hangsúlyozni, hogy 
természetesen mind újságírókkal, mind mindenkivel szemben a szabad 
véleménynyilvánítás és a sajtószabadság garantálása fontos, minden ezzel ellentétes 
tevékenység pedig káros. Éppen most látjuk azt, hogy az isztambuli főpolgármester-
választáson az ellenzék jelöltje győzött, akivel egyébként én két hónappal ezelőtt, 
amikor egy hétig hivatalban volt Isztambulban, találkoztam, és azt tudom csak 
mondani, hogy gratulálunk neki. Ez azért azt mutatja, hogy a török demokrácia él, 
hiszen egy ellenzéki jelölt a legnagyobb török városban magabiztos többséggel tudott 
győzni.  

Az orosz szankciók ügyében. Magyarország egyedül nem vétózta meg, és nem is 
kívánja megvétózni az orosz szankciók fenntartását. Ettől függetlenül továbbra is az az 
egyértelmű és világos álláspontunk, hogy Európa érdekeivel ellentétes a kialakult 
helyzet. Hogyha ez komoly vitává válik, akkor hajlandóak vagyunk nagy országokhoz 
csatlakozni, de mi nem szeretnénk megbontani az Európai Unió egységét, tehát e 
tekintetben vétóval nem éltünk. Így hosszabbította meg az állam- és kormányfők 
tanácsa az orosz szankciókat.  

Ha kicsit visszamegyünk az időben, akkor 2004-ben, amikor Barroso lett a 
Bizottság elnöke, akkor még volt egy olyan terv, hogy Lisszabontól Vlagyivosztokig 
terjedő egységes gazdasági térséget kellene létrehozni, ez jelentené Európa erejét és a 
gazdasági fejlődés esélyeit. Bizonyos értelemben azért érdemes lenne ide visszatérni, 
ami, még egyszer mondom, akkor se egy politikai szövetséget jelentett, hanem azt, hogy 
ha Európa a geopolitikai helyzetéből adódó gazdasági lehetőségeit ki kívánja használni, 
akkor nem szabad, hogy a gazdasági térségekben csak és kizárólag az európai uniós 
tagállamok közötti együttműködésről beszéljünk. Az Ukrajnával szembeni orosz 
fellépés ezt kétségkívül megnehezítette. Mi minden esetben életesen elítéltük az 
Ukrajna területi integritása elleni orosz agressziót, viszont öt év után érdemes lenne 
értékelni, hogy ezeknek a szankcióknak volt-e értelme, beváltották-e a hozzájuk fűzött 
reményeket. Úgy gondolom, ha ez az értékelés objektív módon megtörténne, akkor a 
szankciók fenntartásával szemben is nagyon fajsúlyos érveket lehetne megfogalmazni.  

Parlagfűügyben egyetértek azzal, hogy hatékonyabb fellépésre van szükség, és 
kifejezetten azt az utasítást adta a Miniszterelnökség a kormányhivataloknak, hogy az 
eddiginél lényegesen szigorúbban ellenőrizzék a parlagfűmentesítés elmaradását, és ha 
szükséges, akkor szigorú és komoly bírságokat szabjanak ki. Egyetértek azzal, hogy 
sokan szenvednek a parlagfűtől, és azzal is, hogy az elmúlt években a kellően súlyos 
szankciók kiszabása ezen a területen hagyott kívánnivalót maga után. 

A lisszaboni szerződés értékelésével kapcsolatosan pedig azt tudom mondani, 
hogy szerintem ma a lisszaboni szerződés megfelelő keret ahhoz, hogy az Európai Unió 
jól működjön. Amikor az elmúlt években nehézségeink voltak, azok sokkal inkább 
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abból származtak, hogy a Bizottság nem a szerződések őreként lépett fel, és nem 
betartotta a lisszaboni szerződést - a migráció ügye a legjobb példa, hogy amikor a külső 
határok megvédéséről volt szó, a schengeni egyezmény szerint ez minden tagállamnak, 
amelynek külső határa van, kötelezettsége, azok voltak a rossz európaiak, akik a külső 
határvédelmi kötelezettségnek eleget tettek, és azok voltak a jó európaiak, akik 
anarchiát ünnepelték és Willkommenskulturnak nevezték el. Túl vagyunk ezen, talán 
azok belátták legalább részben súlyos hibájukat, akik ezért bocsánatot kérni soha nem 
fognak, de a lisszaboni szerződés egy olyan keret, amelyen belül az Európai Unió 28 
vagy akár több tagállammal is eredményesen tud működni.  

S itt ugyan kérdés nem volt, de egy mondatot még hozzátennék, ami talán a 
beszámolóba kívánkozott volna: fontos lenne, hogy az Európai Unió ne csupán 
meggyengüljön, ne csupán kilépjen uniós tagállam, hanem be is léphessenek, tehát 
Magyarország számára a nyugat-balkáni bővítés reális perspektívájának a fenntartása 
kulcsfontosságú, és az Európai Unió gyengeségét látjuk abban, hogy ma nem ezek az 
országok nem állnak készen arra, hogy a csatlakozási tárgyalásokat lefolytassák és 
eredményesen befejezzék, hanem az Európai Unió nem áll készen arra, hogy újabb 
tagállamokat vegyen fel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Miniszter úr, köszönjük szépen a beszámolót, a kérdésekre adott 

pontos és egyértelmű válaszait. Tájékoztatnám a képviselőtársaimat, hogy a 
házszabályi rendelkezések alapján a levezető elnöknek van lehetősége eldönteni azt, 
hogy egy újabb kört nyit-e. Volt egy rossz szájízű történet a héten, így én a képviselő 
asszonyba nem szeretném belefojtani a szót, csak egyet kérdeznék, hogy tud-e röviden, 
összefoglalóan két percben hozzászólni. (Dr. Szél Bernadett: Két perc. - 
Közbeszólások.) Akkor kétperces kört nyitunk a három ellenzéki képviselőtásunk 
részére. Az urak is ezt az ígérvényt megtették, hogy két percbe szorítják 
mondanivalójukat. Köszönöm szépen. Szél Bernadett az első! 

További kérdések, vélemények, reagálások 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Nagyon rövid leszek. Egy fatális félreértés 
áldozatai vagyunk. A 2030-as vállalás a minimum minimuma. Az, hogy abban 
egyetértés van az Európai Unióban, az azért tudott megtörténni, mert egy minimális 
vállalásról van szó. De Magyarország ezt sem teljesíti, ugyanis az ország egy komoly 
kritikát kapott azzal kapcsolatban, hogy a NEKT-nek nem olyan az állapota, 
amilyennek lenni kellene. Konkrétan a vállalások kivitelezhetősége nem látszik a 
dokumentumból. Ha jól emlékszem, úgy fogalmaztak, hogy ha barátiak akarnak lenni, 
akkor elégedetlenek azzal a dokumentummal, amit eljuttattak önök a Bizottsághoz. 
Önöknek gyakorlatilag ez év végéig van lehetőségük arra, hogy ezen változtassanak. Mit 
kívánnak tenni annak érdekében, hogy a NEKT minősége javuljon?  

Ennek keretében én - élve helyettes államtitkár úr szíves felajánlásával - 
megkérdeztem önt, hogy partnerek-e abban, hogy a bizottsággal egy ülést tartsunk, 
amelyre én szeretném - és ezt jeleztem elnök úrnak is -, ha azokat a társadalmi 
szervezeteket meghívnánk, akiknek mértékadó véleményük van, és akik önöknek is 
próbáltak segíteni azzal kapcsolatban, hogy a NEKT-et hogyan lehet jól előállítani, csak 
nem hallgattak rájuk, ezért lett olyan minőségű, amilyen lett. Úgyhogy ezzel 
kapcsolatban szeretnék választ kapni. 

Nem fogjuk tudni itt két percben lefolytatni a köztünk lévő vitát azzal 
kapcsolatban, hogy az atomenergia milyen hatással van a zöld energiára, de engedje 
meg, hogy deklaráljam itt a bizottsági ülésen azt, hogy világszerte az a tapasztalat, hogy 
az atomenergia kiszorítja a zöld energiát. Egyébként, ha már itt a rezsiköltségek miatt 
aggódnak, jó lenne, ha Lázár Jánossal is beszélnének, meg mindazokkal, akik a 
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Miniszterelnökségen partnerek voltak abban, hogy 130 milliárd forintot a magyar 
adófizetőknek a lakossági felhasználásáról átirányítsanak közintézményekre, ugyanis 
azt például épületszigetelésre tudták volna használni, ahogy egyébként az önök 2010-
es programjában még benne volt, hogy a lakásállomány szigetelésével évente 10 
százalékot haladnak, és ezzel Magyarországot zöldíteni fogják. Ezek nem valósultak 
meg. Ezért is kapnak önök komoly kritikát, mert az elmúlt kormányzati ciklus alatt, bár 
meggyőző többségük volt, nem arra használták, ami a klímavédelem célját szolgálta 
volna.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bana Tibor alelnök úr! 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Indítok is egy 

stoppert, igyekszem tartani ezt a kétperces időkeretet. Arra mindenképpen reagálnom 
kell, hogy miniszter úr azt mondta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ellen 
semmilyen támadás nem zajlik kormányzati oldalról, ezt egészen elképesztőnek 
tartom, hiszen látható az, hogy egy bolsevik típusú lejárató hadjárat zajlik az önökhöz 
köthető, színvonalas sajtótermékekben az MTA és az ott dolgozók ellen, ami egy 
jogállamban meglátásom szerint megengedhetetlen. Ezért is mondtam azt, hogy 
amikor a jogállamisági mechanizmus bevezetése felmerült, akkor sokkal inkább 
magába kellene néznie a kormánynak, szemben azzal, hogy itt meglehetősen cinikus és 
pökhendi módon nyilvánul meg miniszter úr akár a Jobbik politikájával 
összefüggésben.  

Én is sok mindent idehozhatnék, hogy a Fidesz álláspontja miben változott az 
elmúlt évek, évtizedek tekintetében. Azt viszont hadd tegyem egyértelművé, hogy 
például az uniós zászló égetésével soha nem értettem egyet, elítéltem annak idején is, 
úgyhogy ezt itt a bizottsági ülésen is ki tudom jelenteni. Az, hogy ilyen történt annak 
idején, sajnálatos, de nagyrészt azok a szereplők már nincsenek is a Jobbikban, akikhez 
ez a cselekedet köthető volt.  

Én sem gondolom azt egyébként, hogy az európai uniós támogatásokra 
könyöradományként kellene tekinteni. Éppen arra igyekeztem kihegyezni a 
kérdésemet, hogy fontos lenne megnézni, hogy mire költjük ezeket a pénzeket, sokkal 
inkább kellene a kutatás-fejlesztés és az innováció területét középpontba állítani ebben 
a vonatkozásban, és a munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő célokat, szemben azzal, 
ami tapasztalható volt a mögöttünk hagyott időszakban.  

Végül hadd jelezzem - és ezt kérem a többi elnökségi tagtól is -, hogy a magam 
részéről én támogatni tudom Szél Bernadett független képviselő asszony 
kezdeményezését a bizottsági ülés tekintetében. Remélem, hogy a szakbizottság 
elnöksége így fog majd dönteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Oláh Lajos alelnök úrnak adom meg a szót végül. 
 
DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Miniszter úr, én nem látok olyan helyzetet, ahol a Fidesz mandátumaira szüksége lenne 
a Néppártnak egy koalíciókötéshez. Nincs az a koalíciós helyzet, amikor bármilyen 
formátumban erre szükség lenne, tehát igazából nem a Néppártnál kérdéses ez a 
történet, de ebben úgysem fogunk megegyezni. 

Nagy tisztelettel arra szeretném önt, illetve a kollegáit kérni, hogy ha 
visszahallgatják a kérdéseket, tegyék meg, hogy válaszolnak pontosan a kérdésekre, 
hisz elfogadva, hogy lejegyzetelve lehet, hogy nem minden részét lehetett a kérdésnek 
felírni, nagy tisztelettel arra szeretném kérni miniszter urat, hogy válaszoljon már 
ezekre.  
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A klímaváltozásnál pedig az a szemléletváltozás fontos, hogy igenis pénzbe 
kerül. A lengyeleknek is pénzbe fog kerülni, és mindenkinek. Tehát nem lehet az, hogy 
csak akkor foglalkozunk a klímaváltozással, ha Lengyelországnak kitömjük a zsebét, 
vagy bárkinek kitömjük a zsebét. Pénzbe fog kerülni mindenkinek, de hosszú távon ez 
az egyedüli lehetőség, ami megtérül. 

Csak azért, hogy segítsek önöknek: jó lenne, ha a válaszukban, amit írásban 
elküldenek, az OLAF-ról és Farkas Flóriánról lenne szó, és arról, hogy a közigazgatási 
bíróságot ebben a ciklusban végre félretették-e. A török demokrácia él - én azt 
gondolom, a börtönben ülők ezt másképp gondolják, hogy hogy él a török demokrácia. 
A parlagfű tekintetében érdekelne az EU-s együttműködés, ezt üdvözlöm, és köszönjük, 
hogy a kormányhivatalok elkezdik ezt a parlagfűkérdést komolyan venni. Jó lenne, ha 
az Agrárminisztérium is ezt tenné, de legfontosabb talán az lenne, ha kapnának pénzt, 
hogy ezzel tudjanak foglalkozni. Az MTA elnökének Palkovics miniszter úrral történt 
megállapodását erős dolog lenne szerződésnek tekinteni, és Palkovics miniszter úr, 
gondolom, tisztában van azzal, hogy egy demokratikusan működő intézménynél ez úgy 
működik, hogy az elnökségnek van joga ilyet jóváhagyni, tehát bármilyen módon 
hivatkozni erre a megállapodásra, szerintem erős túlzás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megállapítható, hogy új felvetés nem született a kérdések között, de 

amennyiben miniszter úr kíván válaszolni, megadom a szót. 
 
GULYÁS GERGELY, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen, 

ennek megfelelően csak röviden, mert egy dolgot valóban én felejtettem el, amit 
képviselő asszony kérdez. Miután parlamentáris demokrácia van, ezért a kormány nem 
megrendelője a bizottságoknak, de a bizottságok megrendelői a kormánynak, tehát mi 
állunk rendelkezésre, hogy ha a bizottság úgy dönt, akkor klímaügyben tematikus ülést 
tartsunk, de ebben nem érezzük úgy, hogy nekünk van jogunk dönteni. 

Ami még egyszer a klímaváltozással kapcsolatos vitát illeti. Először is, ha 
nemcsak szlogenek szintjén akarunk vitatkozni, akkor rögzítsük azt, hogy legalábbis a 
magyar politikában ma abban mindenki egyetért, hogy a klímaváltozás kérdése egy 
olyan fontos ügye a következő éveknek és évtizedeknek, amelyben az államnak valóban 
tevékenyen kell közreműködnie.  

Hogy állunk most? Képviselő asszony azt mondta, hogy a nemzeti 
energiaterveket durva kritika érte. Valamennyi tagállamot kritika érte e tekintetben, 
tehát ha az összes ilyen bizottsági véleményt elolvassa, akkor mindenhol fog találni 
kritikákat, de egyébként az éppen aktuális vállalás mértékétől 1-2 százalékkal vagyunk 
elmaradva, ezt is rögzíti a kritika. Tehát az a tiszteletteljes kérésem, hogy a korrektség 
jegyében legalább a tényszerűségeken ne vitatkozzunk.  

Magyarország azok közé tartozik vagy fog tartozni, amelyek a 2030-as 
klímavállalásokat be fogja tartani. És éppen azért, mert a 2030-as klímavállalásokat 
betartjuk, ezért szerintem, ha mi részt veszünk egy olyan vitában, amelyik arról szól, 
hogy milyen célokat tűzzünk ki ezt követően, akkor mi ezt hitelesen tudjuk megtenni. 
Magyarországon komoly támogatást adunk napenergiára, és kitartunk az atomenergia 
mellett. Mind a kettő a klímavédelmi célok elérését segíti.  

Ami a Tudományos Akadémiával kapcsolatos kérdéseket illeti, és ahogy alelnök 
úr minősítette, talán az általam használt stílusnál valamivel durvábban, az én 
válaszomat, azt tudom csak mondani, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
alkotmányos önállóságát az Alaptörvény egyértelműen garantálja. A kutatóhálózatról 
beszélünk, hogy a kutatóhálózat miként tud eredményesebben, hatékonyabban a 
magyar kutatás-fejlesztésben részt venni. A vita lényege erről szól, és itt volt egy 
megállapodás - én nem neveztem szerződésnek - az Akadémia elnökével, aki ehhez az 
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elnökségben nem tudott többséget kapni. Mi ezt tudomásul vettük, a kormány erre 
tekintettel nyújtotta be a törvényjavaslatot. Nem állítottuk azt, sőt, egyértelművé 
tettük, hogy ilyenformán az Akadémia elnökségének többségi véleménye nem 
támogatja ezt a törvényjavaslatot, de úgy gondoljuk, hogy miután a kutatás-fejlesztés 
állami forrásokból valósul meg, ezért állami felelősség van ennek hatékonysága és 
eredményessége kapcsán. Mi ezt a felelősséget vállaljuk, viszont ehhez a jelenlegihez 
képest eltérő kutatóihálózat-működtetést képzelünk el. Garantáljuk az ott 
dolgozóknak, hogy továbbra is ott dolgozhatnak, lényegesen több pénz lesz kutatás-
fejlesztésre, mint amennyi eddig rendelkezésre állt, ezt önök is láthatják, ha megnézik 
a költségvetést. Tehát az ezzel kapcsolatos botrány- vagy hisztériakeltés lehet 
átmenetileg talán eredményes, de hosszú távon szerintem azok az eredmények fogják 
cáfolni, amelyeket az új kutatóhálózati működés - jelentősen nagyobb forrásokból - 
eredményként produkálni lesz képes. 

Szintén jobbikos kritika volt, hogy mi a jogállamisági kritériumokra legyünk 
nagyobb mértékben tekintettel, hiszen egy kormánnyal szimpatizáló lap támadta meg 
az Akadémiát. Nekem itt amit az alelnök úr elmondott, az a vélemény nincs tekintettel 
a jogállamisági kritériumokra. Tehát azt engedjük meg, hogy ma a sajtóorgánumok 
jelentős részének van politikai szimpátiája. Vannak olyanok, amelyek kifejezetten erős 
ellenérzésekkel viseltetnek a kormány iránt, és vannak olyanok, amelyek talán 
méltányosabbak a kormánnyal szemben. Most attól, hogy valaki, aki egyébként 
méltányosabb a kormánnyal szemben, kritikus az Akadémiával szemben, ennek a 
rajtunk való számonkérése a jogállami alapelvek, adott esetben a sajtószabadság 
semmibevételét jelenti. Tehát én ezt nem javasolnám azután, hogy az alelnök úr által 
is üdvözlésre méltóan elismert módon a Jobbik egy éles fordulatot vett a politikájában, 
tehát nem javasolnám a jogállami elvek tagadásához való visszatérést.  

A koalíciókötés ügyét pedig, mint ami a többséghez szükséges feltételek 
megteremtése és a Fidesz mandátumainak ehhez való viszonya, Oláh képviselő úr 
vetette föl. Azt tudom csak mondani, hogy azért az Európai Parlamentben nem a 
parlamentáris kormányzati rendszerekhez hasonló koalíciók, hanem alkalmi koalíciók 
szoktak létrejönni. Ebben ma a 13 mandátum egy komoly tényező, de nekünk nincs 
ilyen jellegű problémánk.  

Tehát nekünk világos elképzeléseink és céljaink vannak, és amilyen keretek 
között ezt a leghatékonyabban tudjuk érvényesíteni, azokat a kereteket tudjuk 
választani csak és kizárólag. És az Európai Néppárt egyébként, maga sem vitatja, 
bajban van, hiszen folyamatosan, ciklusról ciklusra egyre kevesebb szavazatot, egyre 
kisebb támogatást, egyre kisebb részvételt sikerül elnyerni és kiérdemelni az Európai 
Parlamentben.   

Ha ezen a Néppárt változtatni akar, akkor jó oka van, hogy a legsikeresebb 
pártjához forduljon segítségért. Mi készek vagyunk ebben segíteni, de ahogyan 
többször elmondtam a nyilvánosság előtt is, a Néppártnak ma nagyobb szüksége van a 
Fideszre, mint a Fidesznek a Néppártra. Hogy aztán ők ezt elismerik-e vagy sem, ezt én 
nem tudom megmondani, de nekünk így is jó, meg úgy is jó. Mi azt szeretnénk, miután 
19 éve az Európai Néppártban vagyunk, hogyha az Európai Néppárt azután a 
félfordulat után, amit balliberális irányba tett, korrigálná ezt, és mi ebben akkor 
szívesen segítünk. Szerintünk ez a lehetőség arra, hogy visszatérjünk azokhoz az 
eredményekhez, amelyeket az Európai Néppárt tagpártjai és így maga az Európai 
Néppárt is korábban elért mondjuk az európai választásokon. Ha egy más koncepció 
érvényesül, akkor abban nehéz lesz velünk együttműködni. De mindenki látta a 
választási eredményeket - azt kell mondjam, az Európai Néppárt közege azért 
valamivel racionálisabb közeg, mint a magyar ellenzéki közeg -, tehát ha megnézik, 
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hogy ki hány százalékot kapott, és erre azért tekintettel vannak, tehát ez számukra is 
egy döntési lehetőség, és meglátjuk, hogy ez egész pontosan milyen eredményre vezet. 

A török demokrácia él, ha jól emlékszem, ez a Spiegelnek volt a tegnapi cikke, 
tehát onnan idéztem. Lehet vitatkozni azon, hogy a török jogállam állapota milyen. Az 
tény, hogyha a legnagyobb városban egy demokratikus választás van, az ellenzék nyer, 
az mondjuk nem a diktatúráknak a sajátja.  

Az OLAF-vizsgálatok ügyében Magyarország eddig is együttműködött a 
vizsgálatok során az OLAF-fal, ezt követően is együtt fog működni. És ha valahol 
kritikus megállapításokat tesznek, akkor mindig megvizsgáljuk ezeknek a kritikáknak 
a valóságtartalmát, és ahol szükség volt intézményi vagy személyi változásokra, ott ezt 
levontuk, és a jövőben is le fogjuk vonni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. A napirendi pont végén megállapítom, hogy 

a bizottság a meghallgatással a miniszter úr beszámolóját tudomásul veszi. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére holnap 8 

órakor kerül sor, a főemelet 66. számú teremben. A tervezett napirendi pontok között 
szerepel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
részletes vitája vitához kapcsolódó bizottságként, a nyugat-balkáni bővítés aktuális 
kérdései, valamint tájékoztatás Magyarország 2019. évi nemzeti reformprogramjára, 
konvergenciaprogramjára vonatkozó országspecifikus ajánlásokról, illetve még a 
fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtása, az európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosítása lesz a napirendünk.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom. Miniszter úrnak köszönöm szépen, hogy a 
meghallgatáson megjelent. Végezetül kérném szépen, hogy a delegáció a bizottság 
tagjaival egy közös fotóra itt, a zászlók előtt álljon meg. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 58 perc.) 

  

Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 
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