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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
munkatársait, a meghívott vendégeinket és a napirendi pont előadóját.  

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

Az elmúlt héten megkapták a képviselőtársaim a mai napra vonatkozó napirendi 
javaslatomat. A mai nap két napirendi pont megtárgyalását terveztük. Az 1.: tájékoztató 
a Belügyi Tanács napirendjén szereplő kérdésekről, különös tekintettel a schengeni 
térségre; az előterjesztő Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár. A 2. napirendi pont 
legalább ilyen izgalmas: tájékoztató a „kohézió barátai” országcsoport működéséről; a 
napirendi pont előterjesztője Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium helyettes 
államtitkára. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontok megtárgyalásával 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra 
teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? Gépi szavazás 
következik. Most tessenek szavazni! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a tárgyalási 
menetrendet. 

Tájékoztató a Belügyi Tanács napirendjén szereplő kérdésekről, 
különös tekintettel a schengeni térségre  

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához, amely 
tájékoztató a Belügyi Tanács napirendjén szereplő kérdésekről, különös tekintettel a 
schengeni térségre. Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Hegyaljai Mátyás urat, a 
Belügyminisztérium helyettes államtitkárát, úgy is mondhatnám, hogy bizottságunk 
tiszteletbeli tagját, hiszen államtitkár úr nagyon sokszor megjelent már bizottságunk 
előtt az illetékes témában. Köszönjük most is, hogy elfogadta a meghívásunkat. (Juhász 
Hajnalka távozik az ülésről.) 

Tisztelt Bizottság! A Belügyi Tanács napirendjén az illegális migráció és a 
terrorizmus elleni fellépés, mondhatni, állandóan téma. A schengeni térség 
működésével kapcsolatban azt látjuk, hogy egyfajta kettős folyamat figyelhető meg, 
egyrészt a belső határellenőrzéseket, másrészt a térség bővülésének a szándékát is 
tapasztaljuk, hiszen az Európai Bizottság legutolsó állásfoglalása szerint Horvátország, 
amely még nem tagja Schengennek, technikailag felkészült a schengeni rendszerhez 
való csatlakozásra. 

Államtitkár úrnak ismét köszönöm, hogy eljött, és kérem, tájékoztasson 
bennünket a fenti kérdésekről, különös tekintettel arra, hogy a finn elnökség alatt 
miben várható még az elkövetkező két hónapban elmozdulás. Tessék parancsolni! 
Megadom a szót. 

Dr. Hegyaljai Mátyás tájékoztatója 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nagyon 
szépen köszönöm, elnök úr. Mindig nagyon kedvesen fogadnak ebben a bizottságban, 
és én mindig nagyon nagy örömmel teszek eleget ennek a felkérésének. Most lehet, 
hogy egy kicsit rövidebb leszek magamhoz képest, mert bizonyára hallják, hogy a 
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kommunikációs képességem, legalábbis a hangerőt vagy a hangszínt illetően nem 
olyan, mint a korábbiakban, de azért igyekszem azokra a pontokra kitérni, amelyek 
egyrészt a Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén jelentősek, ahogy ön is említette, elnök úr, 
különös tekintettel a schengeni kérdésekre. 

A schengeni kérdések tekintetében nagyon érdekes a helyzet, mert azt ismerjük, 
hogy Magyarország folyamatosan azt az álláspontot képviseli, ami egyébként a 
jogszabály szerinti álláspont is, hogy a belső határellenőrzést nem szabad fenntartani 
csak kivételesen indokolt esetben. Erről a schengeni határellenőrzési kódex 
rendelkezik is, hogy melyek azok a pontok, amelyek alapján ezt fenn lehet tartani. Itt 
három különböző jogalap van, egyrész a belső biztonságot fenyegető, komoly veszély 
esetén, másrész ugyanígy, amikor azonnali veszély fenyegeti a belső biztonságot, 
illetőleg amikor súlyos hiányosságok vannak a határellenőrzés területén. Itt vannak 
határidők, hogy mennyit lehet; hat hónapot, majd hat hónappal lehet hosszabbítani, 
de összességében ez a hatályos jog szerint azért két évnél megáll, és ha 
utánaszámolunk, azok a tagországok, amelyek jelen pillanatban belső határellenőrzést 
tartanak fönn, ezt a két évet már azért túllépték. Hogy ebben az esetben a Bizottság 
kíván-e vagy nem kíván fellépni ezekkel a tagállamokkal szemben, ezt mindannyian 
látjuk, ismerjük a hátterét ennek.  

Az egyértelműen kijelenthető, hogy ez az állapot, ami most van, mindenképpen 
a magyar érdekekkel ellentétes, de arra sem számítunk igazából, hogy a Bizottság 
valami, mondjuk, kötelezettségszegési eljárást indítana a tagállamokkal szemben, vagy 
más hasonló módon fellépne velük szemben.  

A francia és a német belügyminiszterek 2017 februárjában küldtek egy levelet 
Avramopulosz biztosnak, és szerették volna ezt a határellenőrzést nemhogy csak két 
évig, hanem határozatlan ideig fenntartani, erre volt egy szövegszerű javaslat is, 
aminek hatására a Bizottság 2017. szeptember 27-én kiadott egy közleményt, és ebben 
javasolta a schengeni határellenőrzési kódex belső határokra vonatkozó szabályainak 
módosítását. Ez alapján lehetőség lenne a 25. cikkben meghatározott általános eljárás 
keretében hat hónap időtartamra ezt felfüggeszteni, illetőleg további hat hónappal 
meghosszabbítani ezt a belső határellenőrzést. Egy 27a. cikkben a különleges 
eljárásrend esetén, az egy éven túl is fennálló veszély esetén újabb hat hónappal meg 
lehetne hosszabbítani, és ezt még további három alkalommal meg lehet tenni, tehát ez 
azt jelenti, hogy így legalább három évig fenn lehet tartani ezt a belső határellenőrzést.  

Valamilyen garanciát is próbáltak beépíteni ebbe a javaslatba, milyen lenne a 
kockázatelemzés, illetőleg a tagállamok véleménynyilvánításra vonatkozó lehetősége. 
Ezzel kapcsolatban a véleménynyilvánításra vonatkozó lehetőség azért a mai 
helyzetben is fennáll, hiszen a Bel- és Igazságügyi Tanácson miniszteri szinten is 
bármikor véleményt tudunk formálni, és Magyarország ezt rendszeresen meg is teszi, 
és felhívja ezeket a tagállamokat, hogy ezeket az ellenőrzéseket vonják vissza, hiszen 
továbbra is azt gondoljuk, hogy ha a külső schengeni határok ellenőrzése megfelelően 
működik, akkor nincs szükség a belső határellenőrzésre, és ilyen belső 
határellenőrzésre tényleg csak a legvégső esetben kerüljön sor. Nyilván van ilyen, a 
múltban láttunk ilyet. Elkövettek egy terrorcselekményt, világos, hogy a határokat 
ideiglenesen le kellett zárni. Van egy nagy sportesemény, világbajnokság, bármi olyan, 
amikor jobban kell szűrni azokat az embereket, akik nagy tömegben áramolnak erre az 
eseményre, ez egy kiemelt kockázat. Természetesen azzal egyetértünk, hogy ilyen 
esetekben van rá lehetőség, viszont az semmiképpen nem jó megoldás, hogy ha egyszer 
visszaállítottuk a határellenőrzést, akkor úgy gondoljuk, hogy innentől kezdve már ez 
lesz a követendő sztenderd, hiszen akkor hova is lesz már Schengen eszméje? És talán 
már említettem korábban is, számomra azért a négy szabadságjog tekintetében a 
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személyek szabad mozgása egy olyan vívmány az EU-n belül, amire, azt gondolom, 
mindenképpen figyelni kell, és mindenképpen meg kell ezt őrizni.  

Korábban itt, az Európai ügyek bizottságában 2017. november 13-án önök már 
egy állásfoglalást is elfogadtak, amiben már az általam említett javaslatról kimondta a 
bizottság, hogy ez ellentétes Magyarország érdekeivel. Mi továbbra is úgy gondoljuk, 
hogy ez egy nagyon jó döntés volt, és ezt az álláspontot képviseljük. 

A bolgár kidolgozott egy új kompromisszumos javaslatot, amelyikről azt 
gondolják, hogy mindenkinek elfogadható lehet. Itt a határellenőrzés maximális 
időtartamát egy évre csökkentették, ugyanakkor negatívum, hogy a Tanács szerepét 
törölték az eljárásból. Mindenesetre, ha ilyen határellenőrzés visszaállítására lenne 
szükség, akkor ezt egy kockázatelemzésnek kellene megelőznie. Ezt egy évig lehet 
fenntartani.  

Nehéz a dolgunk, mert látszik az, hogy a dosszié ebben az esetben teljesen 
elakadt, nem nagyon tudunk továbblépni. A LIBE bizottság 2019. szeptember 24-én 
megszavazta a tárgyalások folytatására vonatkozó felhatalmazást. Ez arra ad 
lehetőséget, hogy az EP folytassa a háromoldalú tárgyalásokat a Tanáccsal.  

Az EP szerint azokban az esetekben, amikor az érintett tagállam úgy ítéli meg, 
hogy a belső határokon történő ellenőrzést 6 hónapon túl kell meghosszabbítani, ebben 
az esetben csak a Tanács ajánlása alapján szabadna megtenni. Ez összhangban áll azért 
a magyar állásponttal is, hiszen Magyarország mindig azt mondja, hogy minimum ilyen 
szintű döntéshozatalra van szükség ezekben a fajsúlyos kérdésekben. 

A finn elnökség összeállított egy dokumentumot, hogy oldja ezt a feszültséget, 
amely kialakult ennek a dossziénak a kapcsán, de igazából az elmozdulást jelen 
pillanatban nem nagyon látjuk. A patthelyzet továbbra sem oldódott meg. Épp ezért a 
finn elnökség nem is erőltette a korábbi Bel- és Igazságügyi Tanácson ennek a 
dossziénak a tárgyalását, nem is került az állandó képviselők elé. Úgy gondoljuk, hogy 
az eddig bemutatott lépések alapján most már az elnökség is inkább meg kívánja várni 
az új Bizottság felállítását, és majd attól teszi függővé, hogy ezt a dossziét hogyan kell 
kezelni. 

Összefügg Schengennel nagyon-nagyon szorosan, amit elnök úr említett, hogy 
Horvátország itt van Schengen kapujában, felkészültek erre a csatlakozásra, hogy a 
schengeni térséget kibővítsék. Ez már elég régóta húzódik. Eleve van egy 
mechanizmus, amely meghatározza, hogy milyen területeken kell egy tagállamnak 
teljesíteni a feltételeket. Én ezt nem kívánom értékelni, hiszen valószínűleg itt 
mindenki tisztában van vele. Itt különböző helyszínlátogatásokra kerül sor, megnézik 
azokat a területeket, amelyeken a tagállamnak további lépéseket kell esetleg tenni, 
hogy megfeleljen. 

Horvátországot 2016-ban már értékelték. Akkor azt állapították meg, hogy a 
határigazgatási rendszere nem felel meg a csatlakozásnak. Ezért egy újabb látogatást 
rendeltek el, amelyre 2017 decemberében került sor. Ez mind a szárazföldi, mind pedig 
a légihatárok esetében megtörtént. Itt szintén állapítottak meg hiányosságokat, ezért 
továbbra sem tartották úgy ’17-ben, hogy Horvátország alkalmas a csatlakozásra.  

2019 májusában, idén sor került a harmadik helyszíni látogatásra. Itt szintén 
volt olyan, amit nem tartott megfelelőnek az értékelőbizottság, különösen a személyi 
állomány nem kielégítő létszámára vonatkozóan; a Horvátország-Bosznia Hercegovina 
közötti határon lévő technikai eszközöket, illetőleg ezen a határon kifogásolták azt is, 
hogy elég ellenőrizetlen átkelési pontok találhatók, ami nyilván nem fér bele egy 
schengeni tagságba, valamint megemlítették a szolgálati kutyák hiányát is, de ezt csak 
érdekességképp mondom, mert ez tényleg egy technikai kérdés ebből a szempontból.  
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A büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében egy 
kivétellel az összes vonatkozó kötelezettségét teljesítette Horvátország, azonban ez 
olyan feltétel, ami nem akadálya annak, hogy csatlakozzon.  

Készült egy jelentés, amiben elismerik azt, hogy Horvátország megtett minden 
elvárható lépést annak érdekében, hogy a schengeni térséghez csatlakozzon, ehhez 
csupán a Tanács elfogadó határozata kell, ami azonban egyhangúságot követel meg.  

Érdekes a helyzet. Október 22-én a Bizottság kiadott egy közleményt, amelyben 
megállapította ugyan, hogy Horvátország megtette a szükséges intézkedéseket, 
mégsem mondta ki expressis verbis, hogy Horvátország 100 százalékosan alkalmas a 
csatlakozásra, hanem csak annyit, hogy továbbra is teljesíti azokat a feltételeket, 
amelyeket a tárgyalások során megígért.  

Nem hívta fel tehát a Tanácsot arra, hogy hozza meg a döntést, tehát ezt a 
helyzetet különbözőképpen lehet értelmezni. Egyébként elmondanám ezzel 
kapcsolatban, hogy normál esetben ez úgy működik, hogy a Scheval-munkacsoport 
megállapítja, hogy egy adott ország alkalmas-e a tagságra vagy sem. Ezt beterjeszti a 
megfelelő fórumon, a COREPER-en keresztül a Tanácshoz, és a Tanács meghozza a 
döntést, amelyben javaslatot tesz arra, hogy elfogadják Horvátország tagságát. Azt 
gondolom, hogy nem nagyon változhatott a politikai megközelítés, hiszen most már az 
látszik, hogy ez inkább politikai szinten fog eldőlni, mint technikai szinten, a technikai 
értékelő látogatások lefolytak. Ha visszagondolunk arra, hogy Magyarország a 
technikai feltételeket az első pillanattól kezdve hogy teljesítette - Románia és Bulgária 
még 2011-ben -, akkor azt mondtuk, hogy ezeket az országokat fel kell venni a 
schengeni térségbe, hiszen ha a már megállapított feltételeket teljesítette, akkor mi ne 
szabjunk újabb feltételeket a korábbiakhoz képest. Ettől függetlenül mégis voltak olyan 
országok, amelyek ezt a bővítést megvétózták, és ezek az országok azóta se változtattak 
az álláspontjukon.  

Most kérdés az, hogy Horvátország tekintetében mi lesz a helyzet. Gyanítom, 
hogy ezek az országok Horvátországot is hasonlóképpen fogják megítélni, mint 
Romániát és Bulgáriát. Azért mondom, hogy hasonlóképpen, mert nyilván nem azonos 
a három ország helyzete, nem azonos a három ország felkészültsége, és nem azonos a 
három ország irányába tett politika megközelítés sem. 

Magyar szempontból, én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy Románia és 
Bulgária csatlakozását is mindig támogattuk, hiszen a magyar elnökség alatt vártuk is 
ennek az elfogadását, gondolom, Horvátország esetében sem lesz majd másképp. De 
azért néhány dologra érdemes lesz majd figyelnünk, nyilván arra, hogy annyiban más 
a horvát-magyar határ, hogy azóta építettünk egy ideiglenes biztonsági határzárat 
Horvátország tekintetében, ezt a határzárat a legjobb tudomásom szerint nem kívánjuk 
a közeljövőben elbontani, tehát mindenképpen tudomásul kell venni azt, hogy ez az 
ideiglenes határzár továbbra is fennáll. Azt gondolom, ez független Horvátország 
Schengen-csatlakozásától, hiszen ennek az a célja, hogy a nyugat-balkáni migrációt 
továbbra is kontroll alatt tudjuk tartani, és véleményem szerint azért egyértelművé 
vált, hogy a déli határainkon épített kerítés nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy ez a migrációs nyomás ilyen mértékben lecsökkent, még annak ellenére is, hogy 
most azért látjuk, hogy Boszniában torlódnak fel a migránsok, de onnan azért 
Magyarország irányába, még ha jönnek is, vannak kísérletek, az a nagyszámú 
beáramlás nem tapasztalható, és ennek az egyik nagyon fontos eleme a fizikai határzár. 

A másik, ami fontos Horvátország vonatkozásában, hogy Horvátország a 
visszafogadási megállapodásának eleget tesz jelen pillanatban, tehát aki onnan érkezik, 
azt 48, illetve 24 órán belül visszafogadja, és ha Horvátország a jövőben is ezt a 
gyakorlatot folytatja, akkor azt hiszem, hogy ez egy jó irány. De legyünk azzal is 
tisztában, hogy Franciaország, Németország, Hollandia nem feltétlenül elkötelezett a 
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gyors schengeni bővítés irányába, nem beszélve arról, hogy ha a belső határellenőrzést 
továbbra is fenntartják, akkor nem valószínű, hogy az újabb csatlakozóknak a minél 
előbbi elfogadására törekednek, és van egy szlovén-horvát határvita is, ami nyilván a 
schengeni bővítésnek az ő szempontjukból vagy bárki szempontjából nem igazából 
kedvez. 

Tehát a schengeni térségre vonatkozóan ezeket kívántam elmondani. Elnök úr, 
esetleg térjek ki a közös európai menekültügyi rendszer hét jogalkotási csomagjára is?  

 
ELNÖK: Igen.  
 
DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Bár sok 

minden nem történt az elmúlt időszakban, mióta találkoztunk egymással, azért egy 
átfogó képet adok ezzel kapcsolatban. Továbbra is csomagmegközelítés van az asztalon, 
Magyarország ehhez tartja magát. Szerencsére jó pár olyan ország van, amely szintén - 
különböző érdekek miatt ugyan, de - ezt a csomagmegközelítést tartja elfogadhatónak, 
hiszen ezek a dossziék nagyrészt azért összefüggenek egymással, és ha önállóan lenne 
elfogadva, akkor nem egymásra épülne ez a rendszer, ahogy kidolgozásra került. 

A román elnökség két dosszié keretében próbálta meg a megrekedt 
trialógustárgyalásokat folytatni, ez az Eurodac-rendelet és az áttelepítési keretterv, 
azonban ezen a két területen sem tudtak igazából előrehaladást felmutatni. Nem kapta 
meg a Tanácson belül a szükséges támogatást, hogy ezeket lebontsák egymásról, hiába 
mondta Németország első körben, hogy ezt így kell tenni, néhányan rácsatlakoztak, de 
úgy gondolom, hogy a felét sem érte el azon tagországoknak a száma - már fejből nem 
emlékszem -, amelyek ezt a javaslatot tartották prioritásnak. 

A legutóbbi BIÜT-ön elfogadták, illetve a miniszterek egyetértettek abban - nem 
kellett formálisan elfogadni -, hogy ennek a közös európai menekültügyi rendszernek 
a reformja, ennek a befejezése egy fontos elem az EU politikájában, azonban egy olyan 
rendszert kell létrehozni, amelyik nemcsak normál helyzetben, hanem krízishelyzetben 
is működik, és ebben jelen pillanatban nincs megállapodás. 

A Dublin IV. rendelettervezet a fő dosszié ebben a csomagban, itt egyrészt egy 
adott menedékkérőért adott felelősséget állandó jellegűvé tenne, másrészt az 
úgynevezett korrekciós mechanizmus révén a relokáció eszközét a menekültügyi 
eljárásrend állandó részévé tenné. Mi már nagyon sokszor különböző fórumon 
elmondtuk - erről van egy kormánydöntés, van egy gyakorlati tapasztalat -, a relokáció 
mint olyan már a kezdetektől fogva egyrészt úgy gondoljuk, hogy hibás döntés volt, 
másrészt ha megnézzük azokat a számokat, hogy a relokáció keretében az egyes 
tagállamok milyen százalékban teljesítették a kötelező, rájuk eső kvótákat, akkor 
bátran mondhatjuk azt, hogy öt ilyen tagállam található jelen pillanatban. 
Magyarország ebben szerintem - meg gondolom, mindannyiunk szerint - egy 
nyíltsisakos politikát folytatott: a legelső pillanattól kezdve elutasítottuk ezt a 
relokációt, hiszen egyrészt úgy gondoltuk, hogy nem működik, másrészt úgy gondoltuk, 
hogy nem is ez a megoldás az ilyen válság kezelésére, harmadrészt pedig véleményünk 
szerint csak egy pullfaktort gyakorol az egész rendszerben. Velünk szemben ezért 
indítottak is kötelezettségszegési eljárást, de vannak olyan tagállamok, amelyek azt 
mondták, hogy átvesznek menekülteket, mégsem teljesítették ezeket a kvótákat. 
Nyilván ezt mindannyian tudjuk, csak nem tudtam elkerülni, hogy ezt ennek a témának 
a keretében el ne mondjam.  

Továbbra is azon az állásponton vagyunk, hogy a relokáció nem megoldás, nem 
is tudjuk elfogadni, és amíg bármilyen kötelező formája van ennek, addig ez nem 
működik, illetőleg ha már arról beszélünk, hogy Dublin IV. és normál helyzet és 
válsághelyzet, akkor mi ahhoz ragaszkodnánk, hogy amennyiben válsághelyzetet 
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hirdetnek ki, akkor mindenképpen az Európai Tanács döntsön abban, hogy milyen 
formában kell ezt a válsághelyzetet megoldani.  

Az eljárási rendelettervezet, amely szorosan összefügg szintén a Dublin IV.-gyel 
- persze mondtam, hogy mind a hét elem azért így képez egy egységet -, kiemeltem 
fontos számunkra a biztonságos származási országok tekintetében és a biztonságos 
harmadik országok tekintetében. Erre van egy magyar megközelítés, hogy mi melyeket 
tartjuk biztonságos országoknak, szeretnénk azt, ha a többiek is ezt azért elfogadnák. 
Ami még nagyon fontos: a védelemre jogosultakat még a belépés előtt szűrjük ki, hiszen 
láttuk azt, hogy miután már beléptek, milyen nehéz bárkivel is bármit kezdeni, amikor 
kiderül, hogy nem jogosult a védelemre.  

Ezt a két dossziét a finn elnökség nem tárgyalta, nyilván azért, mert egyszerűen 
nem volt benne semmilyen továbblépés, nem akart ebben az elnökség sem politikai 
kockázatot vállalni, és most már olyan hangok vannak, hogy esetleg, ha feláll az új 
Bizottság, akkor a Bizottság ezeket a javaslatokat visszavonja - a módosítót az 
eljárásiban -, és egy új javaslatot terjeszt be.  

Az Európai Menekültügyi Ügynökség rendelettervezete eléggé előrehaladott 
állapotban van. Magyarország végig ellenezte a tervezetben szereplő erős monitoring 
hatáskört, mert ebben az esetben a szuverenitásunkat sértené, hogy nem hazai hatóság 
döntené el azt, hogy ki jogosult védelemre, és ki nem, illetőleg az ügynökségnek 
lehetősége lett volna, hogy önállóan bírósághoz forduljon, és akkor a bíróság döntene 
ahelyett, hogy mi ezt elbírálnánk.  

Itt egy trialógus keretében már tárgyalták ezt a dossziét, azonban tavaly 
szeptemberben a Bizottság egy módosító csomagot nyújtott be erre a dossziéra, 
erősítve az ügynökség szerepét. Ez olyan jól sikerült, hogy onnantól kezdve már egyik 
tagállam sem támogatta szinte ezt a módosító javaslatot, tehát várjuk azt, hogy a 
Bizottság ezen a területen esetleg visszavonja a javaslatát, hiszen egy korábban 
elfogadott szöveget így bemódosítani nem túlságosan jó ötlet. Tehát számunkra a 
szuverenitás itt a fő kérdés, a javaslat elfogadhatatlan. 

Az Eurodac-rendelettervezet, a szöveg tartalmilag már a magyar érdekeknek 
megfelel, egyedül azért nem támogatjuk csak ezt a dossziét, mert ahogy említettem az 
elején, a csomagot nem kívánjuk egyik esetben sem megbontani, még abban sem, 
amelyik esetleg nekünk megfelel. 

Az áttelepítési keretrendszer tekintetében annyi a mi érdekünk, hogy továbbra 
is érvényben maradjon az, hogy a tagállami felajánlások önkéntesek lehessenek - ezt el 
tudtuk érni az egyik COREPER-ülésen, elfogadták -, vagy akár nulla felajánlás is 
elfogadható legyen. Ha ez így működik, akkor Magyarországnak ez a szöveg is 
megfelelő lesz majd. 

A kvalifikációs rendelettervezetben egy kérdés van a részünkről, ez igazából 
technikai, a családtag fogalma, hogy ebbe mi értendő bele. Úgy gondoljuk, ami már 
nemcsak technikai kérdés, hogy a tranzitút során formálódó családokat mi nem 
kívánjuk védelemben részesíteni, mert nyilván ezt nem mondhatjuk, hogy ez egy bona 
fide eljárás, mert azért, ha életszerűen gondolkodunk, persze van szerelem első látásra, 
én ezt el tudom fogadni, de az ritkán egy ilyen menekülő útvonalon, 
embercsempészeknek fizetett kényszermozgás következtében valósul meg. A 
befogadási irányelvtervezetre vonatkozó javaslat szintén ugyanúgy áll. Trilógus van, de 
ez is áll a csomagmegközelítés miatt.  

Azt gondoljuk, hogy amire nagyon figyelni kell itt, a jövőbeli mozgásokra. A 
relokációt már említettem, az világos, hanem az első helyen belépés felelőssége, 
országa, ez egy lényeges szempont. Ennek legyen egy állandó időtartama, és az ne egy 
év legyen, meg két év legyen, hanem a korábbi elképzelések szerint az a tízéves 
felelősség azért álljon fel a tagország részére, mert az nyilván nem egy járható út, hogy 
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valaki az első belépés helye szerint felelős egy illegális migráns elbírálásáért, és ha 
onnan továbbmegy, akkor onnantól kezdve azt gondolja, hogy innen majd más felel 
ezért. Nyilván nem akarok prejudikálni senkit, de egyszerűbb megoldás hátradőlni és 
elengedni őket, hiszen a következő ország majd átveszi a felelősséget úgy is, ha már 
nincs nálam. Tehát számunkra ez teljesen elfogadhatatlan.  

Úgyhogy ezekre az elemekre a jövőben is nagyon kívánunk figyelni. Egyébként 
azt gondoljuk továbbra is, mind Schengent, mind Dublint érintően, hogy ha a 
tagországok betartanák a jelenlegi jogszabályok szövegét, ami le van írva, és amit annak 
idején elfogadtak, akkor nem lenne szükség a belső határellenőrzésre, nem lenne 
szükség ilyen mértékben átdolgozni az egyes dossziékat, tehát nagyjából a magyar 
álláspont ebben a kérdésben így néz ki.  

Összegezve elismétlem, hogy a hét jogalkotási dossziéban sem történt érdemi 
előrelépés az elmúlt időszakban, amióta önök meghívtak engem az ülésükre. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részletes beszámolóját. Nagyon 

sok megfogalmazott kérdésre már választ adott, de azért megadom a lehetőséget 
képviselőtársaimnak. (Jelzésre:) Bana alelnök úr következik elsőként, és utána majd 
Oláh Lajos. 

Kérdések, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Én is szeretném 
megköszönni helyettes államtitkár úrnak a beszámolót, hiszen valóban részletes volt, 
és kitért minden fontos kérdésre. Így aztán voltak olyan előzetesen bennem felmerült 
kérdések, amikre már választ kaptam. Ezeket nyilvánvalóan nem is fogom feltenni.  

Egyetlen egy kérdésem lenne a schengeni bővítéssel összefüggésben. Említette 
helyettes államtitkár úr Horvátországot, kitért Romániára, Bulgáriára is, és én azt 
gondolom, hogy valóban egy nagyon fontos kérdés az, hogy a schengeni övezet a 
következő években tud-e bővülni. Az új Bizottság hozzáállása is minden bizonnyal 
meghatározó lesz ebből a szempontból, és jelen állás szerint Magyarország 
megkaphatja a bővítési portfóliót. Ezzel kapcsolatban persze még vannak kérdőjelek, 
de ha ez így lesz, akkor egyrészt kormányzati oldalról is, másrészt pedig a leendő 
magyar biztos, akinek értelemszerűen az Európai Unió érdekeit kell érvényesítenie, de 
magyar állampolgárságú személyként, én mégiscsak azt gondolom, hogy ezt a területet 
most is fontosnak tartja, és esetleges kinevezése esetén is fontosnak fogja majd tartani. 
Tehát arra vonatkozna a kérdésem, hogy persze nehéz mondjuk dátumot 
meghatározni, és mint említettem, az új Bizottság összetételétől meg sok egyéb 
dologtól is függ az, hogy hogyan lehet ebben előrehaladni, de mégiscsak érdekelne az, 
hogy helyettes államtitkár úr lát-e abban valamiféle elmozdulást az elmúlt időszakban, 
hiszen mindannyian ismerjük azokat a tagállamokat, amelyek elzárkózóak akár a 
schengeni bővítés, akár összességében az EU-bővítés tekintetében, de hogy ebben a 
tekintetben valamilyen elmozdulás, leginkább persze Horvátország, de akár Románia 
és Bulgária esetében várható-e? És mondjuk ez felgyorsulhat-e a következő években, 
és belátható időn belül bővülhet-e a schengeni rendszer, ami, azt gondolom, hogy 
Magyarországnak mindenképpen érdeke lenne alapvetően, azzal együtt, hogy 
természetesen a feltételeket teljesíteni kell. Tehát anélkül, a saját nevemben és a Jobbik 
nevében is azt tudom mondani, hogy mi sem gondoljuk azt, hogy mindenkit minden 
feltétel nélkül a schengeni rendszer részévé kellene tenni, de ahol viszont egyértelmű 
haladás történik, és legfeljebb technikai kérdésekben vannak még problémák, ott 
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mondjuk jó lenne ezt azért továbblendíteni, így aztán Horvátország vagy éppen a keleti 
szomszédos ország esetében is érdemi előrelépést látni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Oláh alelnök úr, tessék parancsolni! 
 
DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Köszönjük szépen a részletes tájékoztatást. Két 
kérdésem lenne.  

Az egyik az, hogy a belső határellenőrzést tekintve milyen országoknál haladja 
meg az időintervallum ezt a 2 évet, amiről ön beszélt? Illetve jól értettem-e, hogy azt 
mondja, hogy amennyiben Horvátország csatlakozik Schengenhez, Magyarország 
akkor is fenn kívánja tartani az ideiglenes határzárat, ezáltal a belső határt, amit 
egyébként mindenhol ellenez, azt ebben az esetben fent kívánja tartani a jövőben is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Nem látok több kérdést. Szeretném megköszönni az 

államtitkár úrnak és a kormánynak a helytállását, különös tekintettel a Belügyi Tanács 
tanácskozásaira az elmúlt időszakban, különösen az október 8-ai Belügyi Tanács 
ülésére.  

Ahogy államtitkár úr is említette, Magyarország álláspontja változatlan: első a 
magyar állampolgárok biztonsága. Természetesen 2015 óta már a tagországok nagyobb 
részének a véleménye is megváltozott, ugyanis a magyar álláspontot nem hogy átveszik, 
hanem sokan támogatják, hiszen elsődleges az európai uniós polgárok és 
természetesen a magyar polgárok biztonsága, ezért fontos Schengen kapcsán az eredeti 
statútum betartása és betartatása. Minden más veszélyezteti az egyik 
alapszabadságunkat, a tőke és a személyek szabad mozgását, ami nemcsak a személyek 
utazásában, annak kényelmetlenségében, hanem az áruk szabad mozgásában sokszor 
gazdasági károkat okoz. Ezt többen többször elmondták. 

Ezért fontos számunkra a schengeni egyezmény kibővítése, és úgy hiszem, hogy 
Magyarország nemcsak Bulgária, Románia, hanem a legutóbbi időszakban 
Horvátország esetében is mindent megtett, de sajnos vannak olyan fékező tagállamok, 
amelyek elsősorban nem technikai, hanem politikai okokra hivatkozva nem mondják 
ki azt, hogy miért akadályozzák, miért lassítják ezt a folyamatot. Természetesen ez, 
ahogy államtitkár úr is említette, hozzátartozik ahhoz, hogy egyfajta bővítési fáradság 
érzékelhető az Európai Unióban, különösen a régi Európai Bizottság tagjai között. 

Én nagyon remélem, hogy a hamarosan felálló új Európai Bizottság véleménye 
megváltozik, és egy progresszívebb álláspontot képvisel akár a menekültek ügyében, 
akár a schengeni rezsim kibővítésében.  

Tisztelt Bizottság! Helyettes Államtitkár Úr! Megadom a szót a helyettes 
államtitkár úrnak a válaszadásra, tessék parancsolni! 

Dr. Hegyaljai Mátyás válasza 

DR. HEGYALJAI MÁTYÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Bana alelnök úrnak is köszönöm a kérdéseket. Igen, várjuk 
ezt a bővítési biztosi portfóliót, és nagyon jól látja, hogy az egész Európai Unió érdekeit 
kell képviselnie az új biztosnak. Szerencsére a magyar biztos egy rendkívül felkészült 
ember. Nagyon várjuk már azt, hogy összeálljon az új Bizottság és ő annak tagjaként 
ezekben a kérdésekben olyan határozott véleményt tudjon képviselni, mint ahogy az 
elmúlt években Magyarországot is képviselte.  

Azt gondoljuk, hogy egy bővítésnél mindig azt kell megnézni, hogy milyen 
feltételeket adnak meg a bővítéshez. Ha valaki ezt a feltételrendszert teljesíti, akkor ezt 
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a feltételrendszert, ahogy említettem korábban az expozéban is, nem kell kiegészíteni, 
nem kell új feltételeket csatolni ehhez. Persze nyilván látjuk a realitást, hogy ez nem 
ilyen egyszerűen működik.  

Azt, hogy az országok elmozdultak-e ebben a kérdésben, nagyon nehéz 
megmondani. Most mindenki nagyon óvatosan lép. Pont ez a bizottsági közlemény is 
igen óvatos, tehát ez sem fogalmazott egyértelműen, hogy igen, vegyük fel 
Horvátországot, javasoljuk, vagy pedig Horvátországnak még valamit teljesíteni kell, 
amiért esetleg később vegyük fel. De egy schengeni bővítési folyamatot megállítani, azt 
gondolom, csak politikai szempontok alapján hosszú távon nem érdemes, hiszen a 
schengeni térség az EU-nak egy olyan vívmánya, ami az Európai Közösség kialakulása 
során egy bizonyos pontban bekövetkezett. Itt nyilván előrelépésre van szükség, a 
problémákat pedig egyéb más úton kell, azt gondolom, rendezni.  

Másodsorban pedig az EU is elismeri azt, hogy a balkáni országokra - és 
Horvátország nem explicite balkáni ország, nem tartja magát annak semmiképpen -, a 
balkáni bővítésre kiemelt figyelmet kell fordítani. Azt nem tudom megmondani, hogy 
mikor lesz a dátuma a horvát schengeni csatlakozásnak, de bízom benne, hogy minél 
előbb sor kerül rá, és bízom benne, hogy nem találnak újabb kifogásokat erre, hogy 
tovább halasszák, hiszen a schengeni csatlakozás főleg a Balkánon - és akkor itt 
visszatérek Romániára, Bulgáriára is - egy egységes rendszert képez. És nyilván látjuk 
azt is, hogy amíg Görögország Schengen-tagként hogy látja el a schengeni 
határvédelmet, van egy bizonyos félelem, de másodsorban nincs összekötve a többi 
schengeni tagállammal. Ha Bulgária, Románia is csatlakozna - márpedig akkor 
Horvátország miért ne? -, volna egy kontinuitás az országok között, és akkor tényleg 
megvalósítható lenne még inkább az, hogy a schengeni külső határokra 
összpontosítsunk minden erőt.  

Most nyilván nem beszélek a Frontexről, már azt is megbeszéltük itt a 
bizottságban, és volna helye annak a jövőben toborzásra kerülő tízezer főnek is, hogy 
hova lehet elhelyezni, de amíg Görögország határait önállóan kell védeni, amíg 
Magyarország külső határait önállóan kell védeni, Szlovénia ugyanebben a helyzetben 
van, én azt gondolom, hogy túl sokáig ezt a kérdést azért nem lehet húzni, de 
hangsúlyozom, nem várom személy szerint azt, hogy január 1-jével Horvátország 
csatlakozni fog a schengeni térséghez. 

Oláh alelnök úr kérdésére: van előttem egy táblázat az újból meghosszabbított 
belső határellenőrzések tekintetében, és kivétel nélkül mindegyik tagország 
meghosszabbította jövő év májusáig - leginkább május 11-ig - a belső határellenőrzését 
bizonyos határszakaszokon, van, aki a teljesen, de van, aki csak a részlegesen. A legelső 
ilyen határellenőrzés bevezetésére 2016-ban került sor az összes tagország 
tekintetében. Tehát mondhatjuk azt, hogy mondjuk - mondok egy példát -, május 11-
én megszüntetem, és május 12-én újraindítom a következőt, de legyünk őszinték: ez 
azért egy folyamatos határellenőrzés így ebben a formában. 

Magyarország fenn kívánja tartani a belső határzárat. Nyilván ebben nem az én 
döntésem fog szerepet játszani, de én úgy gondolom, ahogy említettem is, hogy ez a 
belső fizikai határvédelem nagyon nagy mértékben hozzájárult a balkáni útvonal 
kontrollálásához. A számok magukért beszélnek. Én azt gondolom, ha megnézzük az 
éves statisztikát visszamenőleg, akkor ez nagyon látszik. Amiért én ezt megemlítettem, 
hogy valójában nem zárja ki semmi azt, hogy Magyarország ezt a fizikai határvédelmet 
a horvátországi Schengen-csatlakozást követően is fenntartsa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen helyettes államtitkár úrnak és munkatársainak, hogy 

ismét elfogadták a meghívásunkat. További jó munkát kívánunk! (Dr. Hegyaljai 
Mátyás: Köszönjük szépen.)  
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Egy kis szünet után folytatjuk a 2. napirendi ponttal. (Rövid szünet.)  

Tájékoztató a „kohézió barátai” országcsoport működéséről 

Tisztelt Bizottság! Ahogy említettem, a mai 2. napirendi pontunk legalább ilyen 
izgalmas: tájékoztató a „kohézió barátai” országcsoport működéséről. Köszöntöm a 
napirendi pont előterjesztőjét, Ökrös Oszkár urat, az Igazságügyi Minisztérium 
helyettes államtitkárát és munkatársát. Köszönöm, hogy ismét elfogadta a 
meghívásomat. 

Tisztelt Bizottság! Az Európai Unió 2020 utáni többéves pénzügyi keretének 
tárgyalásai nem haladnak gyorsan előre, de ami még fontosabb, hogy a tagállami 
álláspontok nem közelednek egymáshoz, s a hagyományos politikákat továbbra is 
jelentős csökkentés fenyegeti. Ezért különösen fontos számunkra, hogy a „kohézió 
barátai” országcsoport létrejött. Csak emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy a korábbi 
hétéves pénzügyi keret előtt, tehát bő hét évvel ezelőtt szintén létrehoztuk magyar 
segítséggel a „kohézió barátai”-t - akkor 15 tagállam volt a tagja -, amit Győri Enikő 
akkori államtitkár asszony kezdeményezett, és ennek megvolt az eredménye, hál’ 
istennek. Akkor első nekifutásra közel 30 százalékos forrásvesztéssel néztünk szembe, 
azonban ezt sikerült ledolgozni. Azonban a mai fejleményeket nézve, már hét év ugyan 
eltelt, a helyzet azonban változatlan, bizonyos tagországok - mint Magyarország is - 
megpróbálják a hagyományos politikákat betű szerint értelmezni, hogy mire való a 
kohéziós támogatás és a mezőgazdasági támogatás, satöbbi.  

Úgy hiszem, hogy ezért fontos és ezért kértük, hogy államtitkár úr számoljon be 
a „kohézió barátai” csoport működéséről, hogyan is áll a jelenlegi helyzet, hiszen most 
is egy jelentős forrásvesztéssel számolnak a visegrádi négyek, köztük Magyarország, 
ennek megvan egy különös oka, a brexit, ami közel 10-12 százalékos forrásvesztést 
prognosztizál. Azonban emellett vannak még olyan vitás kérdések, hogy bizonyos jogi 
kötelezettségek teljesítésére próbálja meg rávenni a tagországokat a régi Európai 
Bizottság, és bizony ez ismételten forrásvesztéssel fenyegeti nemcsak Magyarországot, 
hanem a többi visegrádi országot is.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Kérem, röviden számoljon be a helyzetről. Tessék 
parancsolni! Megadom a szót. 

Dr. Ökrös Oszkár tájékoztatója 

DR. ÖKRÖS OSZKÁR helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Elnök úr felvezetőjében 
lényegében össze is foglalta az MFF-tárgyalások aktuális állását. Ahogy elnök úr utalt 
rá, a tárgyalások lassan haladnak, ami a mi szempontunkból nem feltétlenül probléma, 
és e tekintetben szeretném megidézni a klasszikus történetet, amikor a nyúl azt mondja 
a teknősbékának, hogy tulajdonképpen nem is baj, hogy ennyire lassan haladunk. 
Miért? - kérdezi a teknősbéka. Azért, mert rossz irányba megyünk. (Derültség.)  

Hasonló a helyzet a 2021-2027-es többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos 
tárgyalásokkal is. A 2018 májusában bemutatott európai bizottsági javaslat tartalmáról 
és az azzal kapcsolatos magyar kormányzati álláspontról már többször esett szó ebben 
a bizottságban is, Steiner Attila államtitkár úr több alkalommal ismertette a magyar 
álláspontot, így arra részleteiben most nem térnék ki, illetve arról is szó esett, hogy a 
finn elnökség kétszer is közzétette saját elképzeléseit, amely a bizottsági javaslathoz 
képest még inkább hátrányos, és még inkább elfogult a kelet-közép-európai régióval és 
benne Magyarországgal szemben. Ez volt a rossz hír.  

A jó hír azonban, amint arra többször felhívjuk a figyelmet, hogy az uniós 
költségvetés egy egyhangúságot igénylő dosszié, ami azt jelenti, hogy a klasszikus uniós 
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alapelv, miszerint nothing is agreed until everything is agreed, azaz semmiről nincs 
megállapodás addig, amíg mindenről ne lenne megállapodás, ebben az esetben is él. 

A Bizottság és a finn elnökségi javaslat alapján hátrányos helyzetbe hozni kívánt 
vagy legalábbis hátrányos helyzetüket előrevetített tagállamok közös álláspontjának 
egyik fontos állomása, mérföldköve volt az elnök úr által is megidézett november 5-ei 
prágai csúcstalálkozó, ahol kormányfői szinten 17 tagállam találkozott a kohézió 
barátai csoport égisze alatt, ami rendkívül fontos, már csak a tekintetben is, hogy ez az 
uniós tagállamok stabil többségét jelenti, és a 17 tagállam egy részletes közös 
nyilatkozatot fogadott el, a csoport elnevezésével ellentétben, illetve azon némileg 
túlterjeszkedve, nem csupán a kohézió tekintetében, hanem az uniós költségvetés 
valamennyi részterülete tekintetében.  

A tárgyalások jelenlegi helyzetében kiemelten fontosnak tartjuk és kiemelten 
üdvözöljük, hogy sikerült számos ilyen fontos kérdésben a tagállamok többségének 
támogatását bíró közös álláspontot közreadni, nyilvánossá tenni. Úgyhogy a 
hamarosan záródó finn elnökség alatt már nem, azonban a hamarosan, január 1-jén 
hivatalba lépő horvát, majd alkalmasint az azt követő német elnökség alatt számítunk 
arra, hogy ezek a pozíciók figyelembevételre kerülnek, és kellőképpen beépülnek a 
költségvetésre vonatkozó javaslatokba. 

A prágai csúcstalálkozót követően és magán a csúcstalálkozón Orbán Viktor 
miniszterelnök úr képviselte Magyarországot, és négy területet nevezett meg, amelyek 
tekintetében változtatásra van szükség ahhoz, hogy a költségvetés jelenlegi hibái 
kiigazításra kerüljenek, azaz egy igazságos és méltányos költségvetést tudjunk 
elfogadni a 2021-’27-es időszakra. 

Először is, a korrekciók rendszerét, az úgynevezett rebates kereteit meg kell 
szüntetni. A Bizottság maga a 2018 májusi javaslatában is javaslatot tesz a korrekciók 
kivezetésére, azonban ez egy ötéves phase out periódusként jelenik meg a bizottsági 
javaslatban. Mi és a kohézió barátai csoport a korrekciós rendszerek azonnali 
kivezetésére teszünk javaslatot, az azonnali alatt természetesen 2021-et kell érteni, 
hiszen ekkor lép majd hatályba a következő költségvetés.  

És ahogy elnök úr is utalt rá, a soron következő uniós költségvetés 
kialakításának egyik kulcsmomentuma a brexit folyamata, illetve eseménye, 
amennyiben és amikor az majd bekövetkezik. Mi a magyar kormány részéről úgy 
véljük, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való távozása kiváló lehetőséget 
biztosít arra, hogy már a következő több éves pénzügyi keret hatályának kezdetétől 
kezdve ezeket a kifejezetten a brit igényekre szabott korrekciókat kivezessük a 
rendszerből, egyrészt, mert többé nem indokoltak, feleslegesek, másrészt a 
méltányosság és az említett igazságosság követelménye tekintetében nem fenntartható 
az, hogy a gazdagabb nettó befizetők kisebb mértékben járuljanak hozzá a közös 
erőfeszítésekhez, mint az egyelőre még szegényebb kohéziós tagországok. 

A második terület, amelyen előrelépés szükséges egy méltányos költségvetés 
kialakítása felé, annak a tényezőnek a felismerése, hogy a kohéziós politika és általában 
a jól bevált szerződéseken alapuló és szerződésekben rögzített célkitűzéseket teljesítő 
hagyományos politikák, mint a közös agrárpolitika, de kiemelten a kohéziós politika, 
nem egyfajta adomány a gazdag nyugat-európai tagállamok részéről a szegényebb 
keleti testvéreiknek, vagy dél-keleti, déli testvéreiknek, hanem ez a korlátok nélküli 
belső piac kialakításának egyenes, logikus következménye, azaz nem altruizmus vagy 
szolidaritás az alapja a kohéziós allokációnak, hanem racionális gazdasági indokok 
húzódnak meg mögötte.  

E tekintetben szeretném felhívni a figyelmet a csúcstalálkozón, a prágai 
csúcstalálkozón az Európai Bizottság képviseletében szintén jelen lévő Günther 
Oettinger német költségvetési biztos kijelentésére, aki azt mondta, hogy az új 
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tagállamokban felhasznált kohéziós pénzek 70 százaléka visszakerül a nyugat-európai 
gazdaságokba az ipari megrendeléseken, illetve a megnövekedett beruházási és 
kereskedelmi lehetőségeken keresztül. Így tehát a kohéziós pénzek itteni felhasználása 
valójában egy kiváló példája annak a jelenlegi helyzetben fennálló, minden aktor, 
minden szereplő számára win-win szituációt jelentő pénzügyi és jogi struktúrának, 
amely szerint a magyar kormány szeretné megőrizni az Európai Unió működését a 
lisszaboni szerződés alapján. 

Az előző pontból logikusan következik a harmadik pont, amelyet talán az első 
helyen is említhettem volna, ez pedig az, hogy azon túl, hogy a kohéziós politika teljes 
keretét a bizottsági javaslat és a finn elnökség javaslata egyaránt meg kívánja vágni, 
ezen belül Magyarország szenvedné el a legnagyobb vágást. Ez egy 24 százalékos 
forrásvesztés lenne a bizottsági javaslat alapján.  

Ahogy elnök úr szintén említette, az Egyesült Királyság távozása logikusan 
csökkentené a költségvetést, illetve azon belül értelemszerűen a kohéziós allokációt, 
azonban ez ezt a mértéket messze meghaladja, ennek körülbelül a duplája. És a 
bizottsági javaslatból sem derült ki, hogy e mögé a Bizottság megfelelő gazdasági, 
racionális, pénzügypolitikai érveket tudna felsorakoztatni, így ez a forrásvesztés 
kompenzációt igényel. És ahogy elnök úr szintén utalt rá, az előző költségvetésnél sem 
álltunk a javaslat tekintetében jobban, azonban a végén sikerült a kompenzációt 
kieszközölni, úgyhogy jelen költségvetési időszak tekintetében is ebben 
reménykedünk, ezért harcolunk. A magyar kormány számára a kohéziós 24 százalékos 
forrásvesztés vörösvonal. Nem fogunk tudni elfogadni olyan költségvetést, amely ilyen 
méltánytalan módon, nyilvánvalóan politikai alapon, hátrányba hozná 
Magyarországot. 

A negyedik, és egyben utolsó tényező a végrehajtás rugalmassága, amelyre a 17 
tagállam közös nyilatkozata szintén különös hangsúlyt fektet. Értelemszerűen minél 
rugalmasabbak a felhasználási szabályok, annál inkább szolgálják ezek a pénzek a 
végfelhasználó tagállamok és gazdasági szereplők egyedi, sajátos érdekeit.  

Ennélfogva nem értünk egyet a felhasználási szabályok szigorításával, pláne 
ezek újabb feltételek bevezetésével együtt történő alkalmazásával, hiszen a bizottsági 
és a finn javaslat mentén a költségvetés nem rugalmasabb, hanem egyre merevebb 
lenne, egyre inkább szűkítené a tagállami mozgásteret.  

Csak néhány tényezőt kiemelve, az Európai Bizottság 7 százalékos 
adminisztrációsköltség-növelést javasol, mindezt a már korábban többször hivatkozott 
brexitfolyamattal párhuzamosan, ami azt jelenti, hogy kevesebb tagállamra 7 
százalékkal nagyobb brüsszeli bürokráciát szeretne működtetni. Ez értelemszerűen 
ellentétes a magyar állásponttal, amint a központi irányítású programok növelésére 
irányuló kezdeményezés is. Ezekkel nem értünk egyet. A saját, egyedi igények szerint 
felhasználható források minél magasabb arányát szeretné látni a magyar kormány, 
illetve a kohézió barátai országcsoport. 

Röviden ebben a négy tényezőben tudom összefoglalni a jelen állás szerint és a 
november 5-ei csúcson is rögzítettek alapján a magyar kormány legfőbb elvárásait a 
költségvetési tárgyalások további menetével kapcsolatban. És még egyszer szeretném 
kiemelni, hogy ebben 16 tagállam ért velünk egyet, úgyhogy ebben a helyzetben 
kiemelten fontos volt, hogy közös álláspontot fogalmazzunk meg, és részben a finn, de 
inkább már a horvát elnökségre vetve vigyázó tekintetünket, jó irányba, egy 
méltányosabb irányba tudjuk befolyásolni az uniós költségvetés kimenetelét. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr beszámolóját. Nagy harc várható. 

Emlékszem a júliusi helsinki COSAC-találkozóra, ahol az Európa-ügyi miniszter 
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asszony letette az esküt, hogy márpedig az ő elnökségük alatt tető alá hozzák a többéves 
pénzügyi keretet. Ez ellene mond annak, ahogyan az ügyek állnak, ahogy államtitkár 
úr is említette. Nekem van egy rossz előérzetem: a horvátok sem fogják tudni tető alá 
hozni; majd a németek. Ez bizonyos tekintetben kedvező lehet, hiszen több időt ad a 
„kohézió barátai” tagországainak a vitára, és itt kemény viták várhatók, hiszen 
keresztül-kasul történnek az érdekérvényesítések, ha megnézzük a kohéziós 
politikákat, illetve a mezőgazdasági kifizetéseket. Tehát olyan tagországokat kötnek 
össze Magyarországgal, mint például Franciaország, holott a kohéziós politikában más 
az érdeke Franciaországnak. Száz szónak is egy a vége: kemény munka várható.  

Mindenesetre a forrásvesztés nem kerülhető el a britek kilépése miatt. A kérdés 
csak az, hogy 11 százaléktól fölfelé mennyi lesz, mennyi lehet ez. Természetesen a 
magyar kormány mindent megtesz azért - ahogy hét évvel ezelőtt is -, hogy minél 
kevesebb legyen ez a forrásvesztés, és egyéb veszélyek is természetesen leselkednek a 
hétéves pénzügyi keretben a visegrádi négyekre.  

Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Kinek van kérdése? (Jelzésre:) Elsőként 
Bana alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Köszönöm szépen 
államtitkár úr beszámolóját, amely valóban részletes volt, és kitért minden fontos 
kérdésre, legalábbis a legtöbb fontos kérdésre - inkább így pontosítanék -, ami 
napirenden van. Azért is pontosítanék, mert a kérdésemből is majd látszik, hogy hol 
van az a pont, ahol én azért kicsit másként látom ezt az ügyet, és máshogy közelíteném 
meg.  

Egyrészt azt az elmúlt szakbizottsági üléseken is több alkalommal kifejtettem, 
hogy a Jobbik is támogatja a kormányt abban, és mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy 
a következő hétéves költségvetési időszakban is minél több kohéziós pénz érkezzen 
Magyarországra, és ebből a szempontból, amit helyettes államtitkár úr is mondott, az 
mindenképpen egy pozitív fejlemény, hogy 16 tagállamnak is hasonló álláspontja van e 
tekintetben, hiszen a hagyományos politikák, akár a közös agrárpolitika, akár a 
kohéziós politika tekintetében az nem is lehet kérdés, hogy mindent el kell követnie 
annak érdekében mind a magyar kormánynak, mind más olyan tagállami 
kormányoknak, amelyeket érint ez a kérdés, és kedvezményezettjei, hogy ezek 
fennmaradjanak, és ahogy elnök úr is fogalmazott, legalábbis a brit kilépésből 
következőnél jóval jelentősebb csökkenés ne következzen be e téren. 

Viszont azért én megfordítanám ezt a kérdést olyan szempontból, hogy ön négy 
feltételt, négy alapelvet említett. A finn elnökség hozzáállását a magyar kormány több 
alkalommal is kritizálta, én viszont azt gondolom, hogy azért van egy olyan feltétel, 
aminek teljesülnie kellene - és joggal várható el ez minden tagállamtól, így 
Magyarországtól is -, ez pedig az, hogy a jogállamisági feltételek meglegyenek az egyes 
tagállamokban. Hiszen azért az látható, hogy Magyarország esetében, és leginkább még 
Lengyelországot lehet említeni ilyen összefüggésben, azért az is ott van a dolgok 
hátterében - és államtitkár úr is úgy fogalmazott, hogy nyilvánvalóan politikai alapon 
tettek lépéseket Magyarország ellen -, hogy azt érzékelik az Európai Unióban, hogy 
Magyarországon a jogállamisági feltételek nem állnak olyan szinten rendelkezésre, 
mint mondjuk, néhány évvel ezelőtt, tehát a demokrácia leépítése irányába tett lépések 
vagy éppen a sajtószabadság, szólásszabadság korlátozása irányába tett lépések, és akár 
még itt egyébként külpolitikai orientációról is beszélhetünk, de nyilván ezt nem 
szeretném hosszabban megnyitni, hiszen valóban egy összetett kérdésről beszélünk, és 
nem arra szeretnék itt utalni, hogy gazdaságilag ne kellene keleten is partnereket 



18 

keresnünk, de mondjuk, azért az euroatlanti szövetséghez való tartozás fontosságát 
középpontba kellene állítanunk, és e tekintetben is sajnos az elmúlt évek során azért 
negatív irányú tendencia figyelhető meg.  

Tehát igazándiból én megfordítanám, és azt mondom, hogy éppen 
Magyarországnak kellene tennie abba az irányba határozott lépéseket, hogy 
bizonyítsuk azt, hogy nincs itt arra szükség, hogy mondjuk, a jogállamisági 
mechanizmus bevezetésre kerüljön, és ilyen feltételekhez kössék akár a kohéziós 
források egyes országokba érkezését, mert ha ilyen jellegű probléma nincsen, mondjuk, 
hazánkban vagy más tagállamokban, akkor emiatt biztosan nem fogják tudni büntetni 
hazánkat és más olyan országokat, amelyek a kohéziós pénzek kedvezményezettjei.  

Tehát én arra szeretném kérni nagy tisztelettel helyettes államtitkár urat, és 
összességében a kormány felé is ez lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy ebbe az irányba 
próbáljanak meg elindulni, azzal együtt, hogy természetesen a tárgyalások során 
valóban határozottan képviselni kell azt az álláspontot - mint azzal kezdtem is a 
mondandómat -, hogy a kohéziós pénzek megilletik azokat az országokat, amelyek 
jelenleg még a nyugati országokhoz képest egy nehezebb gazdasági helyzetben vannak, 
és igenis a felzárkózás egy alapelve volt az Európai Közösségnek, az Európai Uniónak 
kezdetektől. Tehát e tekintetben támogató a hozzáállásom, másik oldalról viszont én 
azt kérem, hogy azért fontolják meg az ilyen irányú jelzéseket, mert a finn elnökség 
azért, úgy látom, hogy megalapozottan tett ilyen kijelentéseket, és kezdeményezett 
különböző lépéseket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessely alelnök úr következik, utána Oláh alelnök 

úr.  
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget, ahogyan a beszámolót is. Én csak két rövid kérdést szeretnék feltenni. 
Megértem, hogy a jogállamisági mechanizmus az expozéban nem volt olyan jelentős 
mértékben jelen, mint ahogy azt Bana alelnök úr igényelte volna, de azt szeretném 
megtudni, hogy ez pontosan mit jelent. Van-e erről rögzített anyag? Tudjuk-e, hogy 
miről tárgyalunk? Egyáltalán miről szólna ez a jogállamisági mechanizmus, amit a 
források feltételeként szabnának? 

A másik kérdés is egy kicsit az ellenzéki politikum által gerjesztett, azt szeretném 
megkérdezni, hogy a közvetlen európai uniós források jelentősebb része a következő 
pénzügyi ciklus tekintetében mennyire lehet megalapozott. Milyen sikerek voltak e 
tekintetben Magyarország, illetve a régiónk közvetlen uniós forráselérésében az elmúlt 
ciklusokban? S van-e bármiféle olyan természetű változtatási szándék, ami esetleg azt 
erősítené, hogy valóban ennek lehet értelme, hogy mi arra törekedjünk, hogy a 
közvetlen európai uniós források mértékét próbáljuk meg jelentősen emelni? 
Köszönöm szépen, ha válaszolna. 

 
ELNÖK: Oláh alelnök úr következik. Tessék parancsolni! 
 
DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Ön valóban azt mondta, hogy politikai okok 
befolyásolják ezt a kialakult szituációt, és Bana alelnök úr ebből kiemelt egyet. A 
kormány elvégezte-e azt a vizsgálatot, hogy vajon hibázott-e bármit az elmúlt 
időszakban, hogy ez a politikai szituáció ki tudott alakulni, és esetleg kell-e változtatni 
ezen? Vajon az, hogy az európai ügyészségtől félnek, mint ördög a tömjénfüsttől, hogy 
nehogy valaki más is ellenőrizhesse a különböző folyamatokat Magyarországon, 
hozzájárult-e ahhoz, hogy az ön által mondott politikai helyzet kezd kialakulni? Vajon 
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az a sok száz milliárd forintos európai uniós forrás, amiről most olvasni lehet, hogy 
ennek az elköltése nem a megfelelő módon történt, hozzájárulhat-e ahhoz, hogy esetleg 
ez a szituáció kialakulhatott? Vajon az, hogy fideszes oligarchák kapnak rendszeresen 
kiemelt módon uniós támogatásokat, ez vajon hozzájárulhat-e ahhoz, hogy ez a helyzet 
kialakult? Vajon az, hogy a kormány az önkormányzati kampányban fenyegette a 
választókat azzal, hogy amennyiben nem a fideszes jelölt nyer, akkor a források 
megvonásra kerülnek, ez segíthette-e azt, hogy ez a dolog kialakult?  

Ön végig arról beszélt, hogy a „kohézió barátai” egyetértenek. Nagyon sok 
témában a költségvetés tekintetében viszont nem értenek egyet, és közöttük is van 
olyan, aki például a jogállamiság kérdését felveteti, tehát nem egy egységes csoport. 
Bizonyos területen egységes, de nagyon sok területen teljesen mást gondol a 
költségvetésről. Köszönöm szépen.  

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

úgy hiszem, ahogy említettem a felvezetőmben, hogy nagyon kemény vita előtt áll 
nemcsak a kohézió barátai csoport, hanem az Európai Bizottság is, hogy rendet vágjon, 
különösen az új Bizottság, a költségvetés tekintetében.  

Úgy hiszem, hogy miniszterelnök úr jól fogalmazott, amikor négy feltételt 
említett, és ezek egyike az igazságos költségvetés fogalma volt. Korábban, ha jól 
emlékszem, éppen Danuta Hübner lengyel európai parlamenti képviselő asszony egy 
tanulmányában fogalmazta meg, hogy azoknak az uniós pénzeknek, kohéziós 
támogatások, amelyek érkeznek a visegrádi négyekhez Közép-Európában, több mint 
70-75 százaléka visszamegy valamilyen formában a régi uniós tagországokhoz. Ezt 
elsőként Danuta Hübner fogalmazta meg, és annak örülök, hogy ezt az állítását még 
most is érvényesnek tartják. 

Tehát gyakorlatilag a gazdagabb tagországokat támogatják, és most erre, 
elnézést kérek a kifejezésért, egy lapáttal rá akar tenni az Európai Bizottság, holott én 
hagyományosan az európai szerződést tekintem egy alapállásnak, amelyik elmondja, 
hogy mi a kohézió lényege: a fejletlen régiókat és tagországokat a fejlettebb tagországok 
szintjére hozza fel, pont.  

Mindaz a kritériumrendszer, amit most megrengettek, elsősorban politikai 
szempontból, egy újfajta alapállást hoz, ami szerintem, ahogy Tessely alelnök úr 
kérdezte, hogy most mi a jogállamiság meghatározott kritériuma, minek alapján döntik 
el, bizony nincs benne a szerződésben, és ez számomra azt jelenti, hogy szerződést 
kellene módosítani.  

Ahogy korábban megállapította a lisszaboni szerződés a kohéziós politikák 
céljait, most egy új helyzet adódott, különösen a migráció szempontjából, ezt mindenki 
elismeri, hogy akkor most is határozzák meg, hiszen itt nem a Bizottság, hanem 
egyhangú döntéssel az Európai Tanács tagjai, a kormányfők döntenek, pont. Tehát azt 
is mondhatnám, hogy egy parttalan vita nyílik meg, a sötétben tapogatódzunk, és itt 
bizony azt látjuk, hogy olyan vádaskodások hangzanak el, amelyeket nehéz 
figyelemmel kísérni.  

Itt látjuk azt, hogy elsősorban politikai motiváció történik a régi tagországok 
részéről, egyfajta kettős beszéd. Hiszen hogy mi a jogállamiság, akkor fontos lenne, 
hogy azonos kritériumok alapján mind a 27, illetve 28 tagországban ugyanúgy kellene 
ezt megvizsgálni, és akkor látnánk igazán, hogy hol áll a jogállamiság. Tehát ez a vita 
biztos, hogy nem fog véget érni. Én sokszor úgy érzem, hogy Magyarország ellen 
egyfajta büntetőhadjárat indult, és a régi Bizottság minden lehetőséget fel is használ. 
Ezért kíváncsian várom az új Bizottság működését. Remélem, hogy egy igazságosabb 7 
éves pénzügyi keret fog kialakulni.  
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Visszatérve az eredeti kérdésemre, én arra szeretnék választ kapni, hogy a 
kohéziós forrásokból korábban mintegy 70-75 százalék áramlott vissza a befizető 
országokhoz, hogy ezt jelenleg milyen százalékban gondolja a Bizottság, illetve a 
Bizottság képviselője, és ez mennyiben merült fel szempontként a kohézió barátai 
csoportosulás tanácskozásán? Államtitkár úr, megadom a szót a válaszokra, tessék 
parancsolni! 

Dr. Ökrös Oszkár válasza 

DR. ÖKRÖS OSZKÁR helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kérdéseket. Ha megengedik, én 
fenntartanám azt az aszimmetrikus helyzetet, hogy a pártok képviselői részéről 
elhangzott, erősen politikai jellegű kérdésekre is igyekeznék leginkább szakmai 
szempontból válaszolni, noha megvan a véleményem, és nyilván nem az északi szél fújt 
ebbe a kormányba.  

A Bana alelnök úr által feltett kérdésre, a magyarországi jogállamiság 
helyzetével kapcsolatban így szintén eltekintenék az ezzel kapcsolatosan 
megfogalmazott kritikákra adandó választól, bár azt hiszem, hogy alelnök úr is 
pontosan meg tudja tippelni, hogy mi az álláspontunk erről.  

Hasonlóképpen a külpolitikai orientációval kapcsolatos megjegyzések kapcsán, 
ahol csak remélni tudom, hogy az euroatlanti elkötelezettséggel ellentétes keleti 
partner alatt nem a NATO második legnagyobb erejét adó Törökországra gondolt 
alelnök úr, és kizárólag a jogállamisági mechanizmus több éves pénzügyi keretbe 
építendő verziójával kapcsolatban szólnék néhány szót.  

Ez egy javaslat, amely a több éves pénzügyi keret valamennyi részterületével 
némileg párhuzamosan, illetőleg azok részeként felmerült. Jelen pillanatban politikai 
jellegű vitára erről a mechanizmusról Tanács-ülésen, miniszteri tanácson, pláne 
Európai Tanácson állam- és kormányfők között nem került sor. Szakértői szinten, 
tanácsi munkacsoportokban folyik ennek a javaslatnak a tárgyalása, és nemcsak 
Magyarország, hanem a Tanács jogi szolgálata fogalmazott meg, túlzás nélkül 
állíthatom, hogy megsemmisítő erejű kritikákat ezzel a tervezettel kapcsolatban, 
amelyek több irányt ölelnek fel. Az egyik, hogy túl azon, hogy itt két, nem feltétlenül 
összefüggő területet kíván összekapcsolni az elképzelés, az egyik a jogállamiság 
védelme. E tekintetben szeretném felhívni a figyelmet, hogy a mechanizmus nem a 
jogállamiságot védi, hanem az Unió pénzügyi érdekeit kívánja védeni a jogállamisági 
hiányosságoktól, amelyek között a közvetlen ok-okozati összefüggésnek a bizonyítása 
mind a javaslattevők, mind egyáltalán pénzügypolitikai-szakmai és uniós jogi 
szempontból egyelőre várat magára. Ez volt a Tanács jogi szolgálatának az egyik 
legfőbb kifogása, amellett, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére - Oláh 
képviselő úr említést tett az uniós források felhasználásával kapcsolatos 
hiányosságokról, illetve az azokra vonatkozó korrekciós döntésekről, amely jól mutatja, 
hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére - már minden eszköz megfelelően 
rendelkezésre áll.  

A másik oldalról pedig a tagállamokban fennálló jogállamisági kritériumok 
védelme tekintetében pedig Bana alelnök úr említette a 7. cikk szerinti eljárást, 
amelynek jelen pillanatban Magyarország mellett Lengyelország is alanya, ami jól 
mutatja, hogy a két össze nem függő terület mindegyikére már a jelenlegi 
szerződésekben megfelelő mechanizmusok működnek, és működnek is.  

Ahogy Hörcsik elnök úr utalt rá, a jelenlegi szerződéses keretetek között mind 
az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére, mind pedig a jogállamiság biztosítására 
léteznek tehát már eszközök.  
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A Tanács jogi szolgálata még azt is kifejtette, még annyit hadd jegyezzek meg, 
hogy duplikálná a jelenleg már működő szerződéses eszközöket, így a 7. cikk szerinti 
eljárást, az általános jogállamisági eljárást, nem utolsósorban pedig a 258., 259., 260. 
cikk szerinti kötelezettségszegési eljárást, amely szintén folyik szép számban az 
Európai Bizottság kezdeményezésére és a megfelelő szakaszban az Európai Unió 
Bírósága előtt valamennyi tagállammal szemben, abban az esetben, ha az európai uniós 
jogi normákat bármely tagállam bármilyen mértékben megsérti.  

Jelen állás szerint van egy javaslat, amelynek a tartalmával Magyarország és 
még számos más tagállam nem ért egyet, és ahogy Hörcsik elnök úr utalt rá, a kohézió 
barátai csúcstalálkozóról való beszámolóban nem került említésre a jogállamisági 
mechanizmus, amelynek az a prózai oka van, hogy magán a csúcstalálkozón sem került 
említésre ez a mechanizmus, tehát 17 tagállam közül egyik sem tartotta olyan kiemelten 
lényegesnek, hogy erről az uniós költségvetés részterületeiről folytatott tárgyalás során 
említést tegyenek. 

Arról nem is beszélve - és ez lenne az utolsó megjegyzésem -, hogy ahogy Tessely 
alelnök úr is utalt rá, a jogállamiság fogalma, illetve az a kérdés, hogy eljárási 
szempontból ki az, és milyen eljárás szerint, aki megmondhatja, hogy a jogállamiság 
mely definíciója milyen mértékben, ki által sérült, és ennek egészen pontosan milyen 
következménye lenne, a szankció milyen eljárással lép életbe, egészen pontosan milyen 
mértékben, milyen differenciált vagy nem differenciált jelleggel léphetne működésbe, 
és nem utolsósorban ki szüntethetné meg - erre vonatkozóan a javaslat még nem 
tartalmaz semmilyen eligazítást. Úgyhogy jelen pillanatban ez alkalmatlan a politikai 
szintű tárgyalásra. Ötletnek, politikai terméknek nyilván bizonyos érdekelt felek 
számára hasznos, legalábbis ők úgy vélik, hogy ez hasznos lehet, de a költségvetési 
tárgyalásokat tekintve, ahogy elnök úr is utalt rá, még hosszú út áll előttünk, és annak 
részeként erről a javaslatról is majd kiderül, hogy milyen irányba megy tovább.  

A közvetlen forrásokra kérdezett még Tessely alelnök úr ezzel kapcsolatban. 
Ahogy talán röviden említettem a beszámolóban, a költségvetés rugalmassága 
érdekében nem támogatjuk primer módon a közvetlen brüsszeli irányítás alatt álló 
programok arányának növelését, hiszen értelemszerűen ez a végfelhasználók sajátos 
igényeihez igazított forráslehívást nehezíti, illetve a tagállamok és a gazdasági 
szereplők mozgásterét csökkenti. Arról nem is beszélve, hogy a közvetlen brüsszeli 
forrásokért nem pántlikázott, Magyarországnak címzett pénzeken belül, hanem 
valamennyi tagállam azonos rendű gazdasági szereplőjével versenyezve kellene 
pályázni. Ezekben a helyzetekben a mi régiónk, a kelet-közép-európai régió 
hagyományosan nem teljesít jól. Ennek számos oka van, részben endogén, részben 
exogén okai, tehát a régión belül is lenne mit változtatni, ugyanakkor ezért a nyugat-
európai nagy tagállamok részéről meghatározott szabályok is jelentős részben 
felelősek.  

Egy példát szeretnék említeni, az alapvetően az innováció területén működő 
„Horizont Európa” program arányait, ahol a kelet-közép-európai országok 
forráslehívási aránya nem éri el az 5 százalékot. Ezért szokták a témával foglalkozó 
körökben a nyugat-euróapaiak kohéziójának csúfolni a „Horizont Európa” programot, 
ahol ők is kitaláltak maguknak egy olyan pénzügyi allokációs rendszert, amelyből 
speciálisan és elég körültekintően meghatározott kritériumok alapján 95 százalék 
fölötti arányban csak ők részesülnek. 

Természetesen, ha bármely gazdasági szereplő Magyarországon - legyen az helyi 
önkormányzat vagy egyéb - közvetlen brüsszeli forrásokért szeretne versenybe szállni, 
Magyarország bármelyik települése úgy érzi, hogy Frankfurtot legyőzi egy ilyen 
versenyben Brüsszelben a közvetlen pályázások során, ahhoz minden segítséget 
megadunk és sok sikert kívánunk. De mondom, az előző időszakok tapasztalata alapján 
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hagyományosan nem jól szoktunk ebből kijönni. A legnagyobb forráslehívásra akkor 
szokott sor kerülni, amikor közvetlenül Magyarországnak címzett borítékokból tudjuk 
osztani ezeket a forrásokat. 

Oláh képviselő úr megjegyzése, hogy hozzájárult-e a magyar kormány eddigi 
tevékenysége - ha jól értem, és itt számos tényezőt említett - ahhoz, hogy egy 
politikailag motivált és minket büntető költségvetési javaslat van jelenleg az asztalon, 
említette, hogy az önkormányzati választások előtti kormánypárti megjegyzések ehhez 
hozzájárulhattak-e. Én azt gondolom, hogy a kormánynak számos kiváló képessége 
van, de az, hogy a 2019. október 13-ai önkormányzati választások kampányában 
megtett megjegyzések a 2018. májusi bizottsági javaslatot a tér-időn átnyúlva 
befolyásolhatták volna, ez jelen pillanatban még nem áll a kormány rendelkezésére, de 
talán még néhány kétharmad, és eddig is eljutunk. 

A Juncker-bizottság által lerakott költségvetés Magyarországra nézve hátrányos 
motívumai és az ön által említett korrekciók, eljárások, 7. cikk szerinti eljárás között 
röviden úgy mondanám, hogy az összefüggés nem kauzális, hanem sztochasztikus, azaz 
mindezeknek van egy közös eredője, ezek különböző megjelenési formái ugyanannak a 
politikai motivációnak, úgyhogy e tekintetben az megnyugtató lehet - és talán ebben 
mindannyian egyetértünk itt ebben a teremben -, hogy az biztos, hogy a Bizottság által 
az asztalra tett javaslat abban a formában nem kerül elfogadásra, úgyhogy ez a ’91-es 
turbós Trabanttal ekvivalens annyiban, hogy egy politikailag súlyosan elfogult társaság 
által piacra dobni próbált selejt. Köszönöm szépen. 

További kérdések, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Látom, Oláh alelnök úr jelentkezett, utána Tessely 
alelnök úr. Tessék parancsolni, gondolom, reakcióról van szó. 

 
DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem nagyon 

van mire reagálni, mert konkrétan semmit nem válaszolt arra, amit én feltettem 
kérdésként. Csak szeretném emlékeztetni, hogy lehet október 13-ról beszélni, de ha 
olvassa az újságot és visszanéz, az országgyűlési választáson is ugyanez a retorika 
előjött, ami nem most történt, tehát bőven abban az időszakban, ami alkalmas lehet 
arra, hogy befolyásolja a brüsszeli döntéshozókat. Ha veszi a fáradságot és megnézi, ez 
nem egy mostani, hirtelen történt esemény. Egy. 

Kettő. Azt gondolom, hogy igenis a kormánynak önvizsgálatot is kell tartania a 
tekintetben, hogy az európai uniós források elosztásánál minden egyes alkalommal, 
minden héten jönnek elő korrupciós ügyek, amikor kiderül, hogy valakinek a valakije, 
a legvégén majdnem mindenhol a Fideszhez köthető oligarcha ott áll a sor elején, és 
elteszi ezeket a pénzeket. Önnek erre nem kell reagálni, ez csak egy megjegyzés volt. 
Tiszteletben tartom azt, hogy azt mondja, hogy igaz, hogy önt nem a szél fújta oda, de 
a kormányt képviseli, és nem kell pártpolitikai kérdésekre válaszolni, de szerintem 
érdemes lenne ezeket; nem véletlenül mondja azt az ellenzék, hogy az EU-s források 
elosztásánál lévő gondok is befolyásolják azt, hogy Magyarországnak milyen a politikai 
megítélése. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Végül Tessely alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Már az első körben is - nem nagyon szoktunk ilyet, hogy kétszer kérdezzen 
egy képviselő - bennem volt, aztán láttam, hogy alelnöktársam szót kér ismét; én azt 
szeretném megkérdezni, hogy ha már Oláh képviselő úr önvizsgálatról beszélt, akkor 
az ellenzéki, tehát a magyarországi ellenzéki politikusoknak, ha ezzel az önvizsgálattal 
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élnek, akkor a következő pénzügyi keret kialakításában van-e bármiféle szerepük. 
Mondjuk: a magyar érdekeket tudnák-e segíteni? Vagy vannak-e kifejezetten olyan 
megnyilvánulásaik, amelyek kifejezetten hátrányt okoznak Magyarországnak, tehát, 
mondjuk, egy rosszabb helyzetbe, egy rosszabb tárgyalási pozícióba juttatják az 
országunkat ezeken a láthatóan elég kemény tárgyalásokon?  

Esetleg, ha lehet ilyet tenni - nem tudom, hogy lehet-e -, a magyarországi 
ellenzéknek mit lehetne javasolni, hogy az ország érdekét az Európai Unióban 
képviselje? Ha már itt a tavalyi évi tavaszi választásokról meg az idei önkormányzati 
választásokról beszélt képviselőtársam, alelnöktársam, én úgy látom, hogy ők ezeket a 
politikai folyamatokat mindig továbbviszik az Európai Unió különböző színtereire.  

Én azt is gondolom, hogy ez Magyarországnak kifejezetten nem tesz jót, amikor 
a magyar politikusok egyértelműen láthatóan nem feltétlenül a kristálytiszta igazságot 
mondják odakint. Köszönöm szépen. (Dr. Oláh Lajos távozik a bizottság üléséről.) 

 
ELNÖK: Úgy látom, Bana alelnök úr is szót kér. Tessék parancsolni! 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Igen, szót 

kértem, mert Tessely alelnöktársam azért egy érdekes irányba vitte el ezt a beszélgetést. 
Egyrészt azért érdemes arra emlékezni, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselői 
annak idején ellenzékben hogyan működtek.  

És ha azt megnézzük, akkor szerintem azért nagyon nagy különbséget nem 
fedezhetünk fel aközött, ami ön szerint most zajlik, hogy az ellenzéki képviselők a 
megfogalmazás alapján a magyar érdekekkel ellentétesen nyilvánulnak meg, ami nincs 
így egyébként, tehát a magyar érdekekkel ellentétesen sajnos pont a magyar kormány 
és a kormánypárti képviselők nyilvánulnak meg, mert nem gondolnám, hogy az lenne 
Magyarország érdeke, hogy egy szűk körhöz jussanak ezek a támogatások, ahelyett, 
hogy olyan célokra tudnánk ezeket fordítani, amik Magyarország gazdaságát erősíteni 
tudnák, és fejleszteni tudnák Magyarországot.  

Helyettes államtitkár úrra röviden reagálva, de, többek között Törökországra 
gondoltam, és persze, az ön által tett kijelentés alapvetően helytálló, bár azért az elmúlt 
időszakban akár katonai oldalról is történtek olyan lépések Törökország oldaláról, 
amelyek mondjuk amerikai és európai uniós kritika tárgyát képezték, nem véletlenül. 

Én azt gondolom ezért, hogy azok a folyamatok, amelyek abba az irányba 
mutattak itt az elmúlt évek során, hogy Orbán Viktor kizárólag szinte csak Vlagyimir 
Putyin elnökkel és Erdoğan elnökkel találkozott, akik diktátorként működnek a saját 
hazájukban, azért az semmiképp nem vetít túl sok jót előre a XXI. században, és magam 
is azért ahhoz a generációhoz tartozom politikusként, amelynek tagjai már a 
demokráciában nőttek fel, tehát néhány évvel a rendszerváltozás előtt születtem, de 
alapvető volt számomra az, hogy a demokrácia és a szabadság mennyire fontos értékek.  

Kellő kritikával szemlélem ezért azokat az eseményeket, amikor ezek a keleti 
despoták érkeznek hazánkba, ahelyett, hogy mondjuk a nyugat-európai kapcsolatokat 
is próbálnánk építeni, és mondjuk azért Törökország politikája is rosszabb irányba 
ment az elmúlt évek során, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. A helyzet ebből a 
szempontból állt.  

Úgyhogy igen, rájuk is gondoltam, meg összességében arra, hogy sajnos, most 
már úgy tűnik, hogy a nyugati zárás politikáját láthatjuk nagyjából kormányzati 
oldalról, tehát nem a keleti nyitásét, amivel önmagában még nem feltétlenül lenne 
gond, mert gazdaságilag azt a magunk részéről is tudjuk támogatni, de azért az, hogy 
Nyugat felé meg egyre erőteljesebben zár a magyar kormány, az semmiképpen nem 
szolgálja hazánk érdekeit. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Kérem, hogy csak azokra a 
kérdésekre vagy felvetésekre válaszoljon, amikre úgy gondolja, hogy válaszolnia kell. 
Én Bana alelnök úrnak szeretném a figyelmébe ajánlani az elmúlt esztendő külügyi 
eseményeit. 

Ez totálisan ellene mond mindannak, amit ön itt megállapít, hogy csak Kelet felé 
nyitunk. Alelnök úr, kérem, nézze meg azt, hogy a magyar külpolitikát egy fontos 
vezérelv viszi előre, a magyar érdekek képviselete, pont. És ez meghatározza azt, hogy 
az Európai Unióban, éppúgy, mint Keleten vagy Nyugaton, a magyar érdekeket 
képviselje, a magyar gazdasági, politikai és kulturális érdekeket. Ennek maximálisan 
eleget tesz Orbán Viktor miniszterelnök úr és kormánya, hiszen egy év alatt nemcsak 
Putyinnal találkozott, hanem Trumppal, Merkellel, és sorolhatnám tovább az európai 
vezetőket. Egy biztos, hogy nemcsak azért jönnek, vagy nemcsak azért megy 
miniszterelnök úr, hogy személyesen találkozzon velük, hanem elmondja a magyar 
érdekek védelmében azon álláspontjainkat, amik természetesen sokszor ütköznek más 
nyugat-európai országok véleményével.  

Hiszen ahogy Trump elnök úr annak idején a kampányában megállapította, 
hogy: „Amerika First”, ugyanúgy ezt látjuk, a francia elnök azt mondja, hogy az első 
Franciaország, a német kancellár azt mondja, hogy az első Németország. Meg tudnám 
fordítani a dolgot, hogy például a több éves pénzügyi keretről folyó vitában én egy 
nagyon erős nyugat-európai protekcionista politikát látok. Nekik az az érdekük, akár a 
különböző források átcsoportosításával, címkézésével, hogy ezek a források hozzájuk 
menjenek, még több, mint ami korábban volt. Itt harcról van szó. Természetesen nem 
kell ehhez egymást szeretni. Itt azt látom, hogy minden tagország a saját véleményét 
képviseli, és ebben Magyarország sem kivétel. 

Államtitkár úr, visszaadom a szót. Ha gondolja, válaszol, ha gondolja, nem 
válaszol, hiszen ön elsősorban a kormány képviseletében van itt, de önre bízom a 
megoldást. Tessék parancsolni! Szeretném elmondani, hogy utána nem nyitok vitát, 
tehát lezártnak tekintem a mai napot. 

Dr. Ökrös Oszkár válasza 

DR. ÖKRÖS OSZKÁR helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót még egyszer, elnök úr, illetve a lehetőséget, hogy akkor a vita 
lezárásaként szóljak, illetve elismerésnek tekintem, hogy a képviselő urak látják 
bennem a harkályságnak azt a lehetőségét, hogy meggyőzhető vagyok, hogy 
kopácsoljak politikai szempontból is egy kicsit. 

Fájó szívvel, de elnök úr bújtatott felszólításának eleget téve visszafogom 
magam, és sem a külpolitikai megjegyzésekre, sem pedig az ellenzék viselkedésének 
komolyabb következményeire nem szeretnék részleteiben reagálni.  

Az Amerika az első, illetve Németország az első megjegyzéshez annyit fűznék, ha 
ennyi komolytalanságot megenged elnök úr a jegyzőkönyv kedvéért, hogy első a 
Ferencváros, ezt szeretném személyes megjegyzésként rögzíteni.  

Az ellenzék felelősségéről csak egy fél mondatban. Nyilván minden politikai 
szereplőnek, aktornak, így az ellenzék képviselőinek talán ennyi megengedhető, akik 
szerencsére az ellenzék képviselői, hogy ahogy egyébként Bana alelnök úr helyesen 
utalt rá, az elsődleges cél, hogy a Magyarországot sújtani tervezett forrásvesztést 
megakadályozzuk. E tekintetben remélem, hogy a magyar politikai spektrum minden 
oldalán egyetértés van, és ez a közös cél vezérel minden megszólalást, még akkor is, ha 
nem feltétlenül a legszerencsésebb módon kerül ezekre sor, és nem a legszerencsésebb 
fórumok előtt, ha ennyi homályosságot még megengednek nekem.  

A jelen prezentációnak a magyarországi forrásfelhasználás szabályai és 
visszásságai nem képezik tárgyát. Amennyiben egy ilyenre kapunk meghívást, akkor 
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természetesen annak is nagyon szívesen eleget teszünk, de jelen pillanatban 
lezárásként csak annyit szeretnék rögzíteni, hogy a Magyarországgal és a keletközép-
európai régióval szemben súlyosan elfogult költségvetési javaslat hiányosságait 
igyekszünk, ahogy elnök úr is utalt rá, kizárólag a magyar érdekeket szem előtt tartva 
orvosolni, és vannak szövetségeseink, erős szövetségeseink vannak. A közös 
agrárpolitika tekintetében elnök úr említette Franciaországot, egyéb tekintetben, a 
költségvetés legfontosabb részterületei tekintetében itt áll mögöttünk 16 ország a 
kohézió barátai országcsoport keretében, úgyhogy minden esélyünk megvan arra, hogy 
a bizottsági javaslathoz képest jelentősen javítsuk majd Magyarország pozícióját a 
következő 7 éves költségvetésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr válaszait a második körben is. 

További jó munkát kívánunk, és remélhetőleg hamarosan ismét be tud számolni 
bizottságunknak majd a finn elnökség lezárása kapcsán, hogy mire jutott a finn 
elnökség az MFF-fel, a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban, vagy mire nem jutott. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő ülésre 
jövő héten, nem hétfőn, hanem kedden, tehát november 26-án, kedden 10 óra 30 
perckor kerül sor a Varga Béla teremben. Tervezett napirendi pontjaink: 
nagykövetjelöltek meghallgatása és a második a Magyar Európai Üzleti Tanács 2018. 
évi, „Út a győzelemhez” című jelentésének megvitatása. Köszönjük szépen. És még egy 
utolsó megjegyzés, külön köszönöm államtitkár úrnak a humoros megjegyzéseit, hogy 
a száraz politikai beszélgetéseinket egy kis humorral fűszerezte, ezt külön köszönjük 
szépen. Azt hiszem, mindenki élvezte. 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülésünket bezárom. Viszontlátásra! 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 39 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


