
 

Ikt. sz.: EUB-41/13-3/2020. 

EUB-9/2020. sz. ülés 
(EUB-45/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
2020. július 1-jén, szerdán, 9 óra 33 perckor  

az Országház Apponyi Albert gróf termében (főemelet 58.) 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 5 

Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter éves meghallgatása   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)
 5 

Dr. Varga Judit beszámolója 6 

Kérdések, vélemények 16 

Dr. Varga Judit válaszai 23 

Elnöki zárszó 33 

Az Európai Bizottság 2020. évi éves munkaprogramja [COM (2020) 
37, COM (2020) 440] (A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 
145.§-a alapján) 34 

Határozathozatal 34 

Az ülés berekesztése 35 

 



3 

Napirendi javaslat 

 
1. Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter éves meghallgatása  

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 
 

2. Az Európai Bizottság 2020. évi éves munkaprogramja [COM (2020) 37, COM 
(2020) 440] 
(A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 145.§-a alapján) 

 
   



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Balczó Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Juhász Hajnalka (KDNP)  
Bana Tibor (független)   
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
Csöbör Katalin (Fidesz) megérkezéséig Dunai Mónikának (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) Tessely Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tamás Csaba Gergely bizottsági főmunkatárs  
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter 
 

Megjelentek 

Dr. Völner Pál miniszterhelyettes (Igazságügyi Minisztérium) 
Steiner Attila államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Bóka János államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Gurmai Zita (MSZP) országgyűlési képviselő  
Járóka Lívia, az Európai Parlament alelnöke 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
munkatársait, meghívott vendégeinket és köszöntöm a napirendi pont előadóját, dr. 
Varga Judit igazságügyi miniszter asszonyt és kedves munkatársait. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív és az 
eseti képviseleti megbízatás alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. 

A második teendőnk a napirendi pontok meghatározása. Képviselőtársaim a 
törvényi előírásnak megfelelően időben, tehát a múlt hét végén megkapták a 
napirendipont-javaslataimat. Két napirendi pontot szeretnénk megtárgyalni. Ahogy 
említettem, az első Varga Judit igazságügyi miniszter éves meghallgatása, a második 
pedig az Európai Bizottság 2020. évi éves munkaprogramja, a bizottság véleményének 
a kialakítása. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek esetlegesen kérdése a 
napirendi pontokkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel. Kérem, szavazzanak! Ki az, aki támogatja a napirendi 
pontok megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta. 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Járóka Lívia 
képviselő asszonyt, az Európai Parlament alelnökét. Köszönöm szépen, hogy eljött a 
bizottsági ülésünkre. 

A mai bizottsági ülésünkre vonatkozóan előzetesen is írásban jelezték a 
távolmaradásukat Tilki Attila és Riz Gábor bizottsági tagok. 

Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter éves meghallgatása   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Tehát hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához: 
dr. Varga Judit igazságügyi miniszter éves meghallgatása. Engedjék meg, hogy a 
miniszter asszonyon kívül köszöntsem Völner Pál miniszterhelyettest, Steiner Attila 
európai ügyekért felelős államtitkárt, aki olyan sokszor vesz részt bizottsági üléseinken, 
hogy lassan elnyeri a tiszteletbeli bizottsági tagságunkat és Bóka Jánost, az európai 
uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkárt. 

Tisztelt Bizottság! A miniszter asszonyt szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt 
hallgatta meg bizottságunk a kinevezése előtt. A mai ülésünkön pedig az eddigi 
miniszteri tevékenységéről szeretnénk kérni egy rövid, összefogott tájékoztatást, 
értelemszerűen az európai uniós ügyekre fókuszálva - hiszen bizottságunk az Európai 
ügyek bizottsága -, amelyek a járványügyi helyzet uniós és tagállami kezelésétől 
kezdődően a szűkebben vett igazságügyi kérdéseken, mint a kötelezettségszegési 
eljárásoktól az európai bírósági ügyeken át az Európa jövőjét meghatározó kérdésekig 
terjednek, az új konferenciával és a brexittel bezárólag. Tehát önmagában véve ezek 
olyan súlyos témák, hogy megérdemelnének egy-egy bizottsági ülést, de ilyen 
helyzetben vagyunk, hogy valóban egy óra, másfél óra alatt kell ezeken túljutnunk. 

Szeretném jelezni a miniszter asszonynak, hogy a hétfői napon a 2020 utáni 
költségvetési kérdéseket részletesen áttekintettük Steiner Attila államtitkár úr 
vezetésével - itt is szeretném megköszönni azokat az anyagokat, munkaanyagokat, 
amiket küldenek a bizottságunk számára -, valamint az Európai Tanács legutóbbi 
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ülésének a kimenetelét kitárgyalva, hiszen a kormánynak törvényi kötelezettsége van, 
hogy az Európai Tanács ülése után beszámoljon bizottságunknak. Ez tehát a múlt héten 
meg is történt. 

Tisztelt Miniszter Asszony! Kérem, röviden foglalja össze az elmúlt egy évben 
végzett munkáját, különös tekintettel tehát az európai integrációs témakörre! A 
bizottságunk munkamenete az, hogy ha meghallgattuk a miniszter asszonyt, akkor a 
vitát megnyitom, összegyűjtjük a kérdéseket, és utána visszaadom a szót a miniszter 
asszonynak. Megjegyzem, tisztelt államtitkár urak, hogy ha esetleg bárkinek 
kiegészítenivalója van, nyugodtan jelentkezhet szólásra. 

Tisztelt Miniszter Asszony! Öné a szó, tessék parancsolni! 

Dr. Varga Judit beszámolója 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Európai 
Ügyek Bizottsága! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! Köszönöm szépen a 
meghívást. Igen, éppen egy éve, közel napra pontosan egy éve találkoztunk utoljára 
ilyen körben, azaz egy kibővítettebb körben. Idén ez most különválasztva történt meg, 
tegnap volt az igazságügyi bizottsági meghallgatásom. 

Köszönöm szépen az elnök úrnak, hogy utalt arra, hogy folyamatos az 
együttműködés az Európai ügyek bizottsága és az államtitkárságunk, minisztériumunk 
között. A továbbiakban is ajánlom figyelmükbe Steiner Attila államtitkár urat, hiszen a 
legnagyobb nóvum, amit én szeretnék elérni, hogy az államigazgatás minden szintjén 
dolgozók és az állami érdekérvényesítésben, Magyarország érdekeinek uniós 
érvényesítésében minden szereplő a leghatékonyabban tudjon együttműködni. Éppen 
ezért nagyon fontos, hogy mindig tudjon arról, hogy mit csinál az egyik kéz és mit csinál 
a másik Brüsszelben, hiszen egy célunk van, hogy a magyar gazdaság, a magyar 
társadalom érdekeit uniós szinten a legsikeresebben tudjuk képviselni. 

Nagy nap ez a mai, nemcsak azért, mert a legkisebb fiamnak van ma a 
születésnapja, hanem azért, mert köztisztviselők napja is van, és egyébként az uniós 
elnökségi poszton is csere van, hiszen ma lépnek be a németek, a világ szeme rajtuk. 
Ők már nem először töltik be ezt a pozíciót, profik ebben a formában. Csak szeretném 
tájékoztatni a bizottságot, hogy ma délután kettőkor fogok beszélni Michael Roth 
német EU-ügyi államtitkárral, aki az én tanácsi formációmban fogja vezetni a 
tanácsüléseket. Tehát abszolút naprakészek szeretnénk lenni a német elnökség uniós 
és Magyarországra vonatkozó terveivel kapcsolatban. 

Mielőtt elkezdeném az elnök úr által bevezetett uniós politikák bemutatását, 
hadd ejtsek meg egy-két szolgálati közleményt! Napra pontosan egy évvel ezelőtt 
kerültek az uniós ügyek az Igazságügyi Minisztériumhoz. Ez Európában egyedülálló 
volt a maga nemében. Most már arról számolhatok be, hogy két és fél másik 
tagállamban is így van, hiszen a belga új kormányalakítás, ami körülbelül ősszel történt 
meg hosszas tárgyalások után, ott a miniszterelnök helyettese egyben az igazságügyi és 
az európai ügyi tárca képviselője is. Egymás mellett ülünk egyébként a Tanácsban, 
úgyhogy a friss tapasztalatainkat közvetlenül is ki tudjuk cserélni. 

Még egy érdekes változás, hogy az ír Európa-ügyi miniszter asszonyból a héten 
igazságügyi miniszter lett, tehát itt is nagyon jó lesz a kollegiális együttműködés. Az 
osztrák Európa-ügyi miniszter asszony, Karoline Edtstadler nemrégiben megkapta az 
alkotmányosságért való felelősség portfolióját is. Ez nem teljesen igazságügyi portfolió, 
de mindenképpen lefedi azt, amit az én tárcám is lefed. 

Egy második szolgálati közlemény: szeretném elmondani, hogy az igazságügyi 
minisztérium állománya az uniós ügyek ide csatolásával az állandó képviselet 
113 munkatársával, illetve az államtitkárság 67 munkatársával bővült, tehát egy jó 
egyharmaddal, közel egyharmaddal nagyobbak lettünk mint Igazságügyi 
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Minisztérium. Azt, hogy ez a fúzió mennyire hasznos volt, nemcsak az elmúlt egy év 
bizonyítja, hanem maga a COVID-járvány is egy nagyon fontos tesztje volt ennek a 
minisztériumi működésnek.  

Azt már a miniszterjelölti meghallgatásomon elmondtam, hogy szerintem jó 
ötlet a két portfolió vegyítése, hiszen nincsen olyan uniós jogszabály, aktus, legyen az 
egyedi, általános jellegű, ami ne érintené valamilyen szinten, valamilyen mélységig a 
nemzeti jogrendszereket. Ezért folyamatosan jogi szemmel kell vizsgálnunk uniós 
politikánkat is, a jogi keret és a politikai keret kéz a kézben jár. Ezért most már nem az 
egyik minisztérium telefonál át a másik minisztériumba az álláspontok jogi precizitása 
szempontjából, csak átsétálok az államtitkár úrhoz, és Bóka János államtitkár úr itt a 
munka oroszlánrészét viszi.  

Sikerült úgy szétválasztanunk a napi működésben az uniós munkánkat, hogy 
Steiner államtitkár úr abszolút a szakpolitikáknak a tudója és a főbb szakmai uniós 
irányelvek, rendeletek tudója és álláspontunk kidolgozásának a koordinátora, ő vezeti 
az EKTB-üléseket, ez az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, míg Bóka 
államtitkár úr ennek a jogi szűrőjét adja, ezért ők kéz a kézben dolgoznak. Ami nagyon 
fontos, hogy legalább annyit kell a jogi aspektusokat vizsgálnunk, mint a szakmai 
aspektusokat egy-egy uniós álláspont kialakításánál, és természetesen ide tartoznak a 
kötelezettségszegési eljárások, minden olyan uniós bíróság előtt zajló eljárás, ahol 
Magyarország vagy félként vagy beavatkozóként, akár felperesként, alperesként részt 
vesz. Tehát hihetetlen mennyiségű aktát, dossziét kezelnek.  

De nagyon sokat segítünk a társtárcáknak is, hiszen számtalan szakpolitikai 
elképzelés veti fel azt a kérdést, hogy az uniós joggal hogyan tudjuk azt harmonizálni, 
versenyjogi szűrőt is kell alkalmaznunk. Tehát szinte az államigazgatás minden 
pontján ott vagyunk, hiszen minden Európáról szól és minden a jogszabályokról szól 
egy jogállamban, amely európai uniós tagállam is egyben. Éppen ezért ez a működés, 
én úgy érzem, hogy nagyon beválik, és a jövőben is számítok erre a nagyon olajozott 
tárcaközi együttműködésre. 

Most pedig, tisztelt képviselő hölgyek és képviselő urak, szeretnék három 
nagyobb csoportban beszélni ezen a meghallgatáson. Az első témakör az uniós politikai 
alapállások bemutatása, illetve a főbb szakpolitikai dossziékban az eddigi magyar 
álláspont képviselete vagy annak a bemutatása. Utána szeretnék egy-két szót ejteni a 
jogállamisági mechanizmusokról, hiszen ezek nagyon divatos dolgok manapság 
Európában, a tisztánlátás érdekében és a határozott magyar álláspont tudatosítása 
érdekében jó, ha itt ezt is meg tudjuk egymás közt vitatni. Szeretnék majd megosztani 
önökkel egy-két tapasztalatot is a Covid-járvány három hónapos uniós időszakáról is. 

Miniszteri kinevezésemkor azt a feladatot kaptam, hogy nagyon határozottan 
képviseljem az egymást kölcsönösen tisztelő erős nemzetek erős Európájának a 
koncepcióját, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy csak úgy lehet erős Európa, hogyha erős 
nemzetekre épül. Engedjenek meg egy személyes benyomást is: én úgy érzem, hogy a 
Covid-járvány mindezt bizonyította, hiszen láttuk azt, hogy egészen február elejéig, 
január végéig ment az a fajta uniós politikaalkotás, amelyhez az elmúlt években 
hozzászoktunk, az európai intézmények nagyon markánsan szóltak bele olyan, 
egyébként nemzeti szuverenitást érintő, azt erősen súroló vagy akár abba belelépő 
politikák alkotásába, amelyeket egyébként az alapító szerződések nem nagyon 
engednének vagy engednek meg. Ez a lopakodó hatáskörbővítés a nap minden 
szakában és az életünk minden terén érzékelhető volt.  

Ahogy jött a vírus és jött egy olyan külső kényszerítő körülmény, amely arra 
kényszerített minden cselekvő kormányt, hogy az országa állampolgárainak az életét, 
testi épségét, egészségét védje, és a nemzetgazdaságot ért káros következményeket 
próbálja a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni, akkor az első reflexe minden 
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egyes országnak ideológiától függetlenül az volt, hogy a saját ösztönei szerint a saját 
népét, a saját nemzetét, a saját nemzetgazdaságát védte, és hirtelen elkezdtek 
bezárkózni, határokat lezárni, mindenféle orvosi segédeszközöket egyedül, önkéntes 
módon beszerezni az országok. Az Európai Bizottság és az európai intézmények nem 
nagyon találták a helyüket ebben az első pár hétben, ami szerintem teljesen evidens 
helyzet, hiszen nem volt még ilyen állapot Európában, a XXI. század, de még a XX. 
század sem kellett, hogy ilyen kihívásra válaszoljon, nem beszélve az Európai Unió még 
száz évet sem átölelő történetére. 

Úgy érzem, hogy amikor az Európai Bizottság megtalálta a saját szerepét, azt 
nagyon pontosan definiálta, hiszen a cselekvő, határozott, a saját nemzeti érdekeiket 
előtérbe helyező államok cselekvésének a koordinálásában találta meg ezt a szerepet. 
Mi volt a legfontosabb? Hogy az egészség és az élet védelme mellett az élet a 
továbbiakban is tudjon előre menni, a szolgáltatások, az áru, a tőke továbbra is 
szabadon áramoljon. Egyfajta nagyon, ha angol szót használnék, akkor smart módon 
működött az integráció, amelyet egyébként az Unió jövőjével kapcsolatos 
álláspontunkban mi mindig is a zászlónkra tűztünk, hogy azokon a területeken lépjen 
előtérbe az uniós cselekvés, ahol annak hozzáadott értéke van, és amely kiegészíti és 
segíti az országok egyedi aktusait. Ez a Covid-járvány idején gyakorlatilag három hónap 
alatt meg is történt, a Bizottság tudta, hol kell könnyíteni azokon a szabályokon, 
amelyek szintén a tagállamok cselekvését segítik, gondolok itt az uniós közbeszerzésre 
vagy a tagállami közbeszerzésre, a versenyjogi szabályoknak a lazítására vagy akár a 
kohéziós források rugalmasabb felhasználására, amely az első ötlet volt egészen már a 
válság kezdetén. Minden eszköz, én úgy érzem, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az 
Európai Unió összességében hamar össze tudta szedni magát, és koordináltan tudta 
segíteni a tagállamoknak a működését. 

Nem tudjuk, mit hoz a jövő, ezért mindannyian egyfajta bizonytalansággal 
nézünk az esetleges második hullám elé. De ebben is most már kialakult nemcsak 
nemzeti szinteken, hanem európai uniós szinten egyfajta, a rutin az talán túlzás, de egy 
megszokott eljárásrend, már lesz mihez nyúlni, hogyha, ne adj’ isten, jön egy újabb 
hulláma a vírusnak, és természetesen a készültség folyamatosan ott van, minden ország 
óvatos. Az Európai Bizottság folyamatosan koordinálja azokat a kivezető vagy éppen, a 
megszorító az rossz szó, de a vírus elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedéseket, 
amelyek - mindig a népegészségügyi adatok tekintetében - európai szinten indokoltnak 
bizonyulnak. 

Visszatérve az európai uniós politikánkra, én úgy érzem, hogy a két tárca 
összekapcsolása vagy a két portfolió összekapcsolása azt is segítette, hogy a Covid-
járvány ideje alatt, mivel Magyarország egy addig nem tapasztalt gyorsaságú, 
hatékonyságú, méretű támadásnak volt az elszenvedője, ezért itt csak a másik szobába 
kellett átsétálni, hogy azokat a magyar intézkedéseket, amelyeket a kollégáim éjjel-
nappal, emberi erőforrást nem kímélve, 24 órában segítettek meghozni, hogy a 
kormány hatékonyan cselekedhessen a járvány ellen, azt átfordítottuk azonnal angolra 
és küldtük ki Európának, védve azt az álláspontot, hogy Magyarország sem tesz semmi 
mást, mint azt, amit minden más ország, védi az állampolgárait, védi a nemzetgazdaság 
érdekeit és csökkenti a vírus káros hatásait. 

Sajnos a politikai alapú támadásokkal az a probléma, hogy azok ellen a jog 
nyelvén nehéz védekezni, józan ésszel nehéz védekezni. De úgy érzem, hogy ez egy 
nagyon fontos precedenst teremt mindannyiunk számára a jövő jogállamisági vitáiban 
is, hiszen még ilyen gyorsan sosem sikerült bebizonyítani, hogy mindaz, amit ellenünk 
felhoznak, állítanak, az hamis, az valótlan, és olyan percepciókra épül, amelyeknek 
nincsen ténybeli alapjuk. Ezt nagyon gyorsan bizonyította Európa, Európa 
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történelmében Magyarország, ez a három hónap. Vannak olyan országok, ahol a 
különleges jogrend még mindig hatályban van.  

De azt is el szeretném mondani, hogy hatalmas tudással gazdagodtunk, itt is 
szeretném megköszönni a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetnek, 
háttérintézményünknek a munkáját, hiszen minden országról készítettünk átfogó 
jelentést, minden országnak minden intézkedését megvizsgáltuk. Én nem vagyok az a 
fajta, aki másra mutogat, de Jourovának lenne keresnivalója más országokban is. Sőt, 
az is tapasztalat volt, nagyon sok miniszterrel beszéltem a járvány idején, voltak, akik 
csak azért hívtak fel, hogy dokumentálják, hogy aggódnak, aztán azt lesajtózzák, voltak, 
akik tényleg kíváncsiak voltak az intézkedéseinkre és megértették azok jogalapját, 
megértették azok egyáltalán nem kiugró jellegét. Nagyon nagy tapasztalattal 
bővültünk, nagy tudást gyűjtöttünk össze.  

Összehasonlító táblázatot is közzétettünk Európa számára, elküldtük az Európai 
Bizottságnak, Jourová asszonynak, Didier Reynders biztos úrnak, hogy nézzék meg, 
hogy milyen intézkedéseket hoztak az egyes országok, milyen határidőkkel, milyen 
korlátokkal, milyen cselekvési szabadságokkal a saját végrehajtó hatalmuk számára. 
Egyértelmű, hogy semmi keresnivalójuk nem volt a jogállamiság aggódóinak 
Magyarországon a Covid ideje alatt. Szerintem az is nagyon beszédes, hogy a Bizottság 
- talán rossz taktikát választva - a nyilatkozataiban túl hamar túl sokat akart mondani, 
és bejelentették, hogy majd ezt az összehasonlító táblázatot, merthogy ők mindenkit 
megvizsgáltak, nyilvánosságra hozzák, ez mind a mai napig nem történt meg. Mind a 
mai napig nem történt meg.  

Magyarország elvégezte ezt a házi feladatot, mi két héten belül összedobtuk ezt 
a táblázatot, még arra is felhívtuk a figyelmet, hogy vannak olyan országok, ahol nem 
rendelkezik az alaptörvény vagy az alkotmányos rendszer rendkívüli jogrendről. Mi 
ennek a praktikus következménye egy jogász számára? Az, hogy míg a mi 
országainkban még a rendkívüliség is alkotmányos keretek közt zajlik, tehát 
alkotmány, alaptörvény szabályozza, hogy mely állami szervnek meddig és hogyan 
terjedhetnek a jogkörei, voltak olyan országok, ahol ilyen rendkívüli jogrendet nem 
látott előre az alkotmányozó, éppen ezért nekik most kellett kitalálniuk a cselekvésük 
kereteit. Felteszem a kérdést: hol van nagyobb jogállam, ahol az alaptörvény előre látja 
a különleges jogrendet, és még ott is alkotmányos garanciákat illeszt be alaptörvényi 
szinten, vagy ott, ahol egyébként ilyet nem lát előre? 

De azért gondoljunk megint a józan észre: soha Európa még ilyenre nem 
számíthatott, hogy egy olyan veszéllyel fog szemben állni, ami nem hasonlítható a 
terrorizmushoz, nem hasonlítható a háborús helyzethez, nem hasonlítható a természeti 
katasztrófákhoz sem. Éppen ezért a kreativitás a tagállamok szintjén jelentkezett, és 
gyakorlatilag azt kell mondani, hogy többé-kevésbé ugyanazokat a nagyon józan 
megfontoláson alapuló intézkedéseket hozták célhoz kötötten, arányosan és 
szükségesen. 

Visszatérve az Európai Bizottság vállalására, úgy látom, hogy ezt a bejelentést át 
fogják menteni az őszi jogállamisági ciklus vagy jogállamisági jelentésük publikálása 
idejére, és majd abba bedolgozva fogják úgymond elmosni azt a szerintem levegőben 
maradt felelősségüket és vállalásukat, hogy ők úgy támadtak meg egy országot vagy úgy 
nyilatkoztak erőseket egy jogállammal szemben, hogy előtte nem volt meg az a 
dokumentum, vagy ha meg is volt, azt nem hozták nyilvánosságra, amire ők ezt 
alapozták volna. Amikor én Jourová biztos asszonnyal telefonon beszéltem, én 
megkérdeztem, hogy vajon minden egyes igazságügyi minisztert felhív-e, és azt 
mondta, hogy nem. Tehát, kérdem én, ha nincs meg ez a dokumentum, akkor mi 
alapján választanak ki egyes országokat? De majd a jogállamiságról szóló témapontom 
alatt ezzel kapcsolatban bővebben is beszélnék. 
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De térjünk vissza a valódi Európa talajára! Nézzük meg, hogy valójában mi az, 
ami fontos. Én úgy érzem, hogy ami előttünk áll, az az MFF-fel kapcsolatos, tehát a 
pénzügyi keretterv, amely a való élet kereteit fogja meghatározni mindannyiunk 
számára. Én úgy érzem, hogy a tavaly nyáron elért magyar politikai siker, miszerint 
egyrészt a V4-ek megkerülése nélkül Európa nem volt képes vezetőt választani, 
csúcsvezetőt választani, ez egy nagyon-nagyon fontos elem. Egy olyan csúcsvezető 
került a Bizottság élére, aki sokkal érzékenyebb Közép-Európa problémái iránt, ez is, 
én úgy érzem, hogy Közép-Európa sikere.  

Ami számunkra, magyarok számára a legkiemelkedőbb siker, az, hogy egy olyan 
portfoliót szerzett meg Várhelyi Olivér ősszel magyar biztosként, hogy nemcsak egy jól 
felkészült, unióban edzett jogász, diplomata képviseli Magyarországot az Európai 
Bizottságban, hanem egy olyan portfoliót tudhat magáénak, ami nemcsak a térségünk, 
de az egész európai projekt szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Nagyon súlyos 
portfolió ez, és uniós történetünk során a legerősebb, amit kaptunk. Én úgy látom a 
visszajelzésekből, és ha a Covid nem jött volna, akkor ezt most nyilván tovább tudtuk 
volna fejteni, hogy Várhelyi Olivér nagyon gyorsan, nagyon profin vágott bele biztosi 
munkájába, és ő volt talán az első biztos, aki le is tette az asztalra a vállalását, és 
bemutatta a jövő bővítéspolitikai lépéseit. Ha nem jön közbe a vírus, akkor egy 
dubrovniki EU-csúcson is túl lettünk volna, és talán még több nemzetközi fórum tudta 
volna továbblendíteni a bővítés nagyon fontos ügyét.  

Ezzel kapcsolatban a magyar álláspont az, hogy mi egy nagyobb és nem több 
Európára vágyunk. Mit értek én ez alatt? Sokan mondják, ez az „ever closer union”, az 
egyre szorosabb Európa vagy a „more Europe”, tehát eddig minden egyes válságra az 
volt a válasz, hogy még több Európát. Ez egy minőségi többséget jelent, hogy az élet 
minden területét most már Európa akarja uralni. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy 
földrajzi értelemben egy nagyobb, biztonságosabb Európai Unióra van szükségünk. 
Mindannyian tudjuk, hogy a balkáni stabilitásnak az egyik kulcseleme az, hogy az 
Európai Unió kinyújtsa oda kezét, és valódi perspektívát mutasson ezeknek az 
országoknak egy elérhető csatlakozási távlati céllal, illetve egy megkezdett, hatékony 
munkával. Itt tudjuk, hogy időközben volt egy francia vétó az ősz folyamán, mert a 
franciák az eddigi szabályrendszer alapján nem tartották elfogadhatónak a bővítést, és 
ezt a csomót sikerült átvágnia a biztos úrnak azzal, hogy év elején egy olyan csomagot 
tett le az asztalra, amely képes volt bizottsági javaslat szintjét ötvözni a különböző 
tagállami álláspontokat. Nyilván nagyon-nagyon sok tárgyalás vár még az európai 
közösségekre ezen a téren, de ez is azt mutatja, hogy Magyarország tényező az Európai 
Unió egyik legfontosabb politikája szempontjából, egy magyar biztos vezetésével. 

Még egy-két szót az általános részhez. A horvát elnökséggel nagyon jó volt az 
együttműködés, nagyon nagy erőkkel indultunk neki januárban. A horvát nagykövet úr 
meghívására az a megtiszteltetés ért, hogy megnyithattam nagy téli hidegben a Zrínyi 
utcában a horvát elnökséget. Folyamatosan együttműködünk diplomataszinten. Aztán 
sajnos ez márciustól egy WhatsApp csoportra meg telefonbeszélgetésekre és 
videokonferenciára szűkült le.  

A horvátok szerintem nagyszerűen alkalmazkodtak ehhez a nem várt helyzethez, 
nagyszerűen tudták felismerni, hogy mi lényeges és mi lényegtelen az európai 
menetrend szempontjából, és nagyon jól ellenálltak a politikai nyomásnak. Itt például 
gondolok arra, hogy volt egy 7. cikkelyes meghallgatás is előirányozva, nyilván a 
jogállamiságért aggódó liberális országok nyomása alapján, de mivel nem volt csak 
videokonferencia, és éppen az életet kellett megoldani és megmenteni, ezért mindenki 
számára bebizonyosodott, legalábbis a józan többség számára, hogy most nem 
feltétlenül kellene olyan dolgokkal foglalkozni, ami az államok közötti árokásásra 
alkalmas, hanem hogy összefogjanak és szolidárisak legyenek a bajban. Ez is egy 
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hatalmas tapasztalat, és ezért minden elismerésem, nemcsak ezért, de ezért is, 
különösen a horvát elnökség vezénylőinek - Andreja Metelko-Zgombić államtitkár 
asszonnyal egyébként folyamatos kapcsolatban álltunk a vírushelyzetben is -, hogy úgy 
választották meg a napirendet, hogy azok hozzájárultak a közös védekezéshez, az 
európai uniós államok cselekvésének a koordinálásához.  

A horvát elnökségnek vége, a német elnökség szintén fog még ezzel foglalkozni, 
hiszen az ő feladatuk most az, hogy hogyan állítsák vissza a rendes működés menetébe, 
de igazából ilyen Mátyás király mese alapon, hogy hozott is ajándékot meg nem is, mert 
úgy kell működtetni tovább, hogy közben lehet, hogy gyorsan vissza kell állni megint a 
védekezési állapotba. Nehéz így tervezni. A németek rutinja nyilván ebben nagyot fog 
segíteni, és a fő célkitűzésük, hogy a többéves pénzügyi kerettervet, amely aztán a 
vírusnak köszönhetően egy mentőcsomaggal is kiegészült, minél hamarabb tető alá 
hozzák a megállapodást, és foglalkozzanak az egyébként vírustól függetlenül is fennálló 
nagy európai kihívásokkal, a migrációs paktummal, a leendő migrációs paktummal, 
illetve az Európai Unió jövőjéről szóló konferenciával. 

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Még néhány szót a V4-es együttműködésről, 
ami szintén sarokköve európai uniós politikánknak. Nekem az a nagy szerencsém, hogy 
két tanácsi formációban is nemcsak uniós, de V4-szinten is tudom a magyar álláspontot 
képviselni. Mint mondtam, nemcsak nálunk, de minden országban jellemző, hogy ami 
európai uniós ügy, az egyben nemzeti ügy is, ezért az igazságügyi tanácsüléseket is 
nagyrészt meghatározza egyébként az európai uniós nagypolitika is. Folyamatosak az 
egyeztetések, minden egyes tanácsülés előtt a V4-körben mi a saját vörös vonalainkat, 
prioritásainkat összehangoljuk. Ez egy nagyon sikeres együttműködésnek bizonyult 
eddig is, és úgy érzem, hogy ezt évről évre csak mélyítjük, egyre több szállal kötődünk 
egymáshoz. Itt is elnökségváltás lesz: nyáron adja át a stafétát a cseh V4-elnökség a 
lengyel V4-elnökségnek. Mi már az igazságügyi együttműködés terén is hetek óta 
dolgozunk azon, hogy a lengyel elnökség minél rugalmasabban tudja átvenni a stafétát, 
és lehetőleg a legtöbb V4-es és benne a magyar együttműködési érdekek szerepeljenek. 

Mivel ez tematikafüggetlen, szeretném csak itt az általános részben elmondani, 
hogy egy pozitív élményben is volt részem - mert azért van ilyen is Európában, sőt, 
számtalan is, hogyha a nagypolitika engedné, akkor az élet dossziéiban számtalan olyan 
jó hírről tudnék beszámolni, hogy Magyarország mennyire jó klubtag és pozitív az 
európai érdekeket is egyaránt felvállaló ország - az európai polgári kezdeményezéssel 
kapcsolatban kialakult bizonytalanság kapcsán, hogy itt a vírushelyzetre tekintettel 
vajon tudták-e gyűjteni a nyitott polgári kezdeményezések az aláírásokat, a támogatást. 
Én is lobbiztam az Európai Bizottságnál, hogy hosszabbítsák meg a határidőt, és ez egy 
egyező politikai akarat volt, a Bizottság előterjesztette, és a Tanács, illetve a Parlament 
egy gyorsított eljárásban gyakorlatilag el is fogadta azt, hogy hat hónapos életet nyertek 
ezek a kezdeményezések.  

Tudjuk, hogy ebben van magyar érdek is, hiszen a Székely Nemzeti Tanács 
kezdeményezésénél, a régiók támogatásánál a nemzeti őshonos kisebbségek jogainak 
a figyelembevételére, itt még, noha megszerezték az egymillió aláírást, a különböző 
tagállami kvóták hiányoznak, és erre most lehetőség nyílott. Azt is mutatja ez a 
támogatás a Bizottság részéről, hiszen ezt mindig mondtam Jourová biztos asszonynak 
is, hogy önnek fontos a jogállamiság és fontos a jogállamiság minden egyes eleme, 
amelyben ugyanúgy a kisebbségi jogok, az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak a 
védelme is bele kell hogy tartozzon európai uniós szinten, és ilyen szempontból 
nemcsak a tárgyát vagy nemcsak az eljárását tekintve, de a tartamát tekintve is fontos, 
hogy egy ilyen kezdeményezés a vírus miatt ne szenvedjen károkat. Ez egy 
sikertörténet, úgyhogy most már csak a gyűjtésre kell koncentrálni. 
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Summa summarum, tisztelt bizottság, én a jövőben is, úgy érzem, hogy a magyar 
érdekek elsőbbségét kell szem előtt tartanunk. Minden egyes magyar szereplőt kint, 
Brüsszelben, itt, Budapesten vagy akár az európai uniós fővárosokban, diplomatáinkat, 
európai parlamenti képviselőinket, függetlenül attól, hogy az ellenzék vagy a 
kormányoldal padsoraiban foglalnak helyet, szerintem egyetlenegy fő cél kell hogy 
vezérelje, hogy Magyarország nemzetközi megítélése a lehető legpozitívabb legyen és a 
lehető legsikeresebb ország lehessünk az Európai Unióban. Ehhez nagyon fontos, hogy 
együttműködjünk. A szakpolitikai kérdések is rendkívül fontosak, hiszen én magam 
egy kilenc éves szakpolitikai európai parlamenti múltra tekintek vissza, sokszor 
kulcsfontosságú egy-két szavazat is abból a szempontból, hogy a jövőben például a 
fuvarozóinkat vagy éppen a klímapolitikánkat milyen kihívások érik. 

Akkor a főbb témák közül a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban: a vírus itt 
is egy új lendületet adott a tárgyalásoknak, hiszen a finn elnökség, én úgy érzem - bár 
utólag nem szeretném méltatni, hiszen akkor megtettem, amikor az elnökség aktuális 
volt -, nem feltétlenül tudta tető alá hozni a különböző szerteágazó igényeket és 
érdekeket. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke egy ilyen helyzetet vett át, és 
abban a rövid időben, ami a februári csúcsig számára hátramaradt, nem tudott 
konszenzusra alkalmas nego-boxot, tárgyalási keretet az asztalra tenni. Itt alapvetően 
két nagy törésvonal van, több törésvonal is, de a markáns törésvonalak - a takarékos 
négyek akkor jelentkeztek először, akik sokallták a főösszeget, illetve a kohézió barátai 
országcsoport, amely nagyon erőteljesen és nagyon összehangoltan tudott fellépni - 
akadályozták meg azt, hogy az olyan formában politikai konszenzus tárgya legyen. Jött 
a vírus és jöttek új prioritások, és ha úgy tetszik, az élet, a nagybetűs élet beköszöntött 
Európa kapuin.  

Volt egy érdekes mondás, amikor a koronavírus elleni törvényt előterjesztettem 
az Országgyűlés elé, azt mondtam, az egyik tanult kollégám adta a számba a latin 
idézetet, hogy „primum vivere, deinde philosophari”, előbb az élet feltételeit teremtsük 
meg, és aztán vitatkozzunk. Ez igazából minden egyes dossziénál eldöntötte, hogy a 
hasznos, a fontos a lényegtelentől hogyan tud elválni, és bejött az, hogy itt számtalan 
országnak azonnali, nagyon nagy összegű segélyre van szüksége, új pénzre van 
szüksége az európai költségvetésnek, hiszen a meglévő keretből aligha fogják tudni 
kezelni a vírus okozta kihívásokat. Itt most lehet különböző statisztikai számokat hozni, 
hogy mit gondol az Európai Bizottság vagy mit gondolnak éppen az egyes országok 
kormányai, nemzeti bankjai vagy épp az elemző nagy tanácsadó cégek. Az biztos, hogy 
gazdasági visszaesés várható Európában, és ha nincs új, friss forrás ebben a 
költségvetésben, akkor bizonyos országok sokkal nagyobb bajban fogják találni 
magukat, mint amilyen bajban egyébként már a vírus előtt is voltak. 

Éppen ezért a Bizottság május 27-én nyilvánosságra hozta az új 
javaslatcsomagját, és gyakorlatilag felborította az addigi tárgyalási vonalakat, hiszen a 
meglévő MFF, amely a februári állapot szerint 1094,8 milliárd eurós, hét éves 
kötelezettségvállalást tartalmazott. Tehát 1094,8 milliárd, iszonyatos mennyiségű 
forrás, de ami még szintén nem elég, hiszen ehhez még egy 750 milliárdos plusz 
mentőcsomagot javasol az Európai Bizottság. Ezekből dolgozva, a Charles Michel által 
letett javaslatot kiegészítve gyakorlatilag, hogy kerek számokkal tudjanak operálni, 
1100 milliárd plusz 750 milliárdos költségvetésről tárgyalnak most az európai 
csúcsvezetők. Nem szeretnék abba belemenni, hogy milyen részletes megfontolásaink 
vannak, hiszen a tárgyalások most is zajlanak, ezért nagy vonalakban szeretném csak 
ezt bemutatni, hiszen kulcsfontosságú lehet minden mondat, minden szó, és az 
egyetlenegy érdekünk az, hogy a magyar érdekérvényesítés sikeres legyen. 

De az alapelv szintjén mi egy igazságos, méltányos költségvetést szeretnénk 
látni, egy olyat, amely elismeri minden országnak a válság előtt, sőt, csatlakozása óta 
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tett erőfeszítéseit, hogyan élt az uniós lehetőségekkel, azokat hogyan építette be a 
fenntartható fejlődésébe, hogyan szorította vissza a munkanélküliséget, hogyan hozott 
folyamatosan növekvő GDP-arányos fejlődést. Tehát ezeket a múltbeli érdemeket egy 
méltányos költségvetésnek el kell ismernie, és nem szabad elfelejteni a kohézió 
alapelvét, ami arra épül, hogy a kevésbé erőset helyzetbe kell hozni, hogy az egész 
közösség sikeresebb legyen, ez a konvergencia alapelve. Ezek még mindig fontos 
alapelvek, még mindig érvényesek, és ezekben nemcsak közép-európai országok 
értenek egyet, hanem a déli országok is, a régebbi uniós országok is azt mondják, hogy 
még nem okafogyott a kohéziós politika, még szükség van rá.  

Tehát Magyarország partner lesz egy igazságos új költségvetésben, és noha 
vannak filozófiai aggályok azzal kapcsolatban, hogy vajon érdemes-e hosszú távra, 
harminc évre felvenni hitelt, hiszen ennek vannak egyébként rossz történelmi 
tanulságai is, egy igazságos költségvetés mindenképpen indokolja azt, hogy mindenki 
szolidáris legyen, tudja, hogy kinek mekkora baj van a házában, és segítséget tudjon 
nyújtani a konstruktív vitapartnerségével. 

Egy érdekes elem, hogy főleg az ellenzéki sajtót leginkább a jogállamisági 
kondicionalitás izgatja az MFF tárgyalások kapcsán. Itt azért érdemes azt megjegyezni, 
hogy már ma is Európában adott minden olyan eszköz, amellyel a pénzek szabályos 
elköltését ellenőrizni lehet, adott esetben visszatartani, ad absurdum visszafizettetni. 
Ilyen határozatok a pénzügyi rendelet alapján rendre ki is jönnek az Európai 
Bizottságtól, és az Unió minden tagállamában előfordulnak nagy gyakorisággal. Tehát 
nem szabad politikai fegyvert kovácsolni egy olyan eszközből, amely racionális módon 
már működik, és az meg már csak hab a tortán, hogy mindehhez hozzákeveri a 
jogállamiságot mint kritériumot. Vajon ki és hogyan fogja megállapítani azt 
Európában, milyen objektív kritériumrendszer alapján, hogy valaki jó vagy rossz 
báránya-e ennek a nyájnak itt, Európában? Tehát nagyon-nagyon veszélyes vizekre 
evez ez a javaslat. Már a kezdeti javaslat is egyébként több sebből vérzik jogállamisági 
szemüvegen keresztül is, hiszen a jogbiztonság elvét sérti, hiszen nem konkrét, nem 
precíz a megfogalmazás sem, csak a politikai visszaéléseknek ad nagyon-nagyon jól 
megöntözött táptalajt, hogyha szabad így képben fogalmaznom. 

A migráció. Attól, hogy jött Covid, és hirtelen nem tudtunk, Európa nem tudott 
ezzel az üggyel főszabály szerint és a főhírek szintjén foglalkozni, ez folyamatosan 
napirenden van. Viszont mivel most a költségvetés elfogadása a legégetőbb szükség 
Európában, ezért én úgy látom, hogy a Bizottság elnöke is szeretne először problémát 
felosztva, leszálkázva haladni, és elfogadtatni előbb a költségvetést és aztán belemenni 
egy még nagyobb méhkasba, ami a migrációs politika reformját illeti.  

Itt nem változott a magyar alapállás: a magyar emberek fogják eldönteni, hogy 
kivel akarnak együtt élni, ez a kérdés soha nem lett átadva az uniós hatáskörmegosztás 
elve alapján. Csak olyan megoldást tudunk elfogadni, ami ezt a szuverén hozzáállást el 
fogja fogadni vagy tiszteletben fogja tartani, és ezeket az álláspontokat mi 
államtitkárainkon, jómagamon keresztül is, illetve minden egyes munkacsoport 
szintjén folyamatosan megosztjuk uniós társainkkal. Tehát nem vagyunk bezárkózva, 
alakítjuk Európa gondolkodását a legapróbb szakmai szinttől elkezdve a legmagasabb 
politikai szintekig, hiszen ez, ha úgy tetszik, uniós politikánk egyik legnagyobb 
sarokköve. 

Hogy egy-két szakbarbár téma is színesítse a mai bevezetőmet, a belső piac 
kihívásai. Én magam is tapasztaltam már, hogy az elmúlt években Európában egyre 
többször jelentkezett, a változó világ kezdett felsejleni, hiszen a csatlakozáskori 
forgatókönyv arról szól, hogy a tőke majd jön Nyugatról Keletre, a munkaerő meg megy 
Keletről Nyugatra, és gyakorlatilag ez a szabályrendszer és a szabályrendszer uniós 
bíróság általi interpretációja is ezt az elméletet akarja folyamatosan alátámasztani. Én 
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úgy érzem, hogy a közép-európai gazdasági fejlődés is, a V4-eknek a gazdasági sikere, 
de említhetném az újonnan csatlakozott országoknak a hihetetlen gyors felzárkózási 
ütemét, kezdi felborítani ezt a bebetonozott európai rendet, és ezek az alapszabadságok 
elkezdenek fordítva is működni, és ez az adott dossziék szintjén erős feszültségeket 
okoz. Jól mutatja a szavazati arányoknál, az igazságtalanság az nem idevaló szó, de erős 
átgondolást is megér az a helyzet, amikor tizenkét európai ország szeretné 
megakadályozni a Tanácsban, hogy egy irányelv irányelvvé váljon és nem sikerül egy 
minősített többség alapján sem. Tehát ez felveti az érdekérvényesítés hatékonyságának 
a kérdését, illetve az igazságosság kérdését. 

Hogy egészen precíz legyek, a posting of workers irányelvnek az elfogadása ezt 
nagyon jól mintázta, ahol az európai többséget nem érdekelte, hogy itt a szolgáltatás 
szabadságát írták át vagy nem tartották tiszteletben ilyen-olyan politikai és jogi 
értelmezésnek köszönhetően, holott egyértelműen egy versenytorzító, 
versenyképességet egyoldalúan csökkentő megállapodás született. Tudjuk, hogy 
Magyarország meg is támadta ezt az irányelvet, hiszen van ilyen uniós eszköz is, hogy 
irányelvet is egyébként meg lehet támadni az Európai Unió Bírósága előtt. De ez jól 
mutatja, hogy milyen folyamatok zajlanak Európában a belső piacon. Éppen ezért mi 
azt valljuk, hogy a belső piacnak az integritását helyre kell állítani, vissza kell állítani 
az alapszabadságokat, azokat az elveket, amelyekhez mi tizenhat évvel ezelőtt 
csatlakoztunk. 

Itt egy aktuális fejlemény, ami egyébként szintén ennek a folyománya, hogy a 
mobilitási csomag, amely a fuvarozási szektor szempontjából szeretne rögzíteni 
hasonlóan torz és igazságtalan szabályrendszereket, az már az utolsó pillanatában, az 
utolsó szavazás előtt van. Jómagam is csatlakoztam ahhoz a nyolc tagállamhoz, itt fel 
is sorolom, a balti országok, Bulgária, Románia, Lengyelország, Málta és Ciprus 
minisztereinek a leveléhez, amelyben az európai parlamenti képviselőket kérjük, hogy 
gondolják át, mit fog okozni ez a szavazás, hogyan fogják bebetonozni egyes 
szektoroknak a halálos ítéletét, amely jól definiálható egyes közép-európai országokat 
érint főszabály szerint.  

Én úgy gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy Európa versenyképességét 
növelni kell globális szinten is, akkor ezek mellett a belső igazságtalanságok mellett 
sem mehetünk el szó nélkül, hiszen Magyarország partner abban, hogy a versenyjogi 
szabályok hatékonyságát újra felmérjük - van ilyen francia kezdeményezés. Nagyon 
jogos Macron elnöknek az a felvetése, hogy ha Európa a szabályaival saját magát 
gyengíti, akkor hogyan akar globális szereplőként fellépni újra. Ebben Magyarország 
partner, de mindig meg kell azt jegyezni, hogy ebben a belső igazságtalanságokat is 
mindenképpen helyre kell tenni. 

Még az európai zöldmegállapodás, a digitalizáció, s Európa jövője van előttünk, 
úgyhogy kérem még a szíves türelmüket. De jelezze, elnök úr, hogyha túl hosszú 
vagyok, és akkor rövidre zárom! Ez már szintén a jövő, sikerült decemberben egy 
egyhangú szavazással elfogadni a 2050-es klímasemleges célt. Itt nagyon fontos, hogy 
Európában a CO2-semlegesség az, amiről beszélünk, éppen ezért a tiszta energiák közé 
sorolandó a nukleáris energia is. Nagy európai cégek is állítják, hogy enélkül nem fog 
sikerülni a világnak elérni a klímasemleges állapotot. 

Magyarország is elfogadta nemzeti energia- és klímatervét, energiastratégiáját, 
ezt a képviselő asszonyok és urak is tudják. Én úgy érzem, hogy amikor Magyarországot 
zöldügyekben pellengérre állítják, akkor mindig érdemes lekérni az európai adatokat, 
és összehasonlítani, hogy eddig ki milyen vállalással teljesítette. Mi élen járunk, nincs 
semmi szégyenkeznivalónk, sőt, vannak olyan országok, amelyek még le sem adták a 
klímatervüket. Tehát egészen új mulasztások is felmerültek, akár a klímabarát 
országok vagy a klímabajnok országok részéről is. Természetesen Magyarország is 
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felelősséget vállal az elkövetkezendő generációk élhető környezetéért, és a 
klímaváltozásban abszolút partnerként vesz részt. Mindezt egy nagyon racionális, a 
lehetőséget, az ország teljesítőképességét, a klímaváltozásban való felelősségnek a 
beszámítását figyelembe véve képzeljük el, ezt az álláspontot képviseljük, és 
mindenképpen fontos, hogy ne a fogyasztók fizessék meg ennek az árát. 

A digitalizáció az mindannyiunk kihívása, szerintem ebben a Covid egyébként 
nagyot lendített mindannyiunkon, hiszen le kellett töltenünk a KRÉTA-rendszeres 
applikációkat is a gyerekeink digitális oktatásához, illetve minden intézmény rá volt 
szorítva arra, hogy átmenjen egy olyan digitális üzemmódba, aminek az 
infrastruktúrája talán már ott volt a kezében, csak nehéz ezt a szemléletet, ezt a 
paradigmaváltást akár önmagunkban is megvalósítani.  

Az Európai Unió Bizottsága is kijött egyébként a maga digitális csomagjával. Mi 
ezt üdvözöljük, nagyon előremutató, és nagyon sok együttműködési lehetőséget látunk 
itt különböző országokkal, az iparpolitika, az ipar 4.0 megvalósításában is partner 
Magyarország. Tehát én mindig azt az álláspontot képviselem, amikor a miniszterekkel 
tárgyalok Európában, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, hogy a jövő számára, az 
életünk mindennapjai számára fontos dolgokban ki hogyan teljesít, ki hogyan működik 
együtt, ki hogyan kooperál és teszi oda a magáét ahhoz, hogy az egész közösség európai 
szinten sikeres legyen. Magyarország, ha csak a kutatási együttműködéseket, az ipari 
együttműködést nézi, illetve a fejlesztéspolitikai együttműködést, ami szintén 
kulcstényező Európa jövője szempontjából, élenjáró uniós tagország. 

Európa jövője, sokat emlegettem már ezt a szókapcsolatot. Itt a Covid szintén, 
mint egy UFO, berepült a tervekbe, és Šuica Dubravka horvát biztos asszony, akihez ez 
a téma tartozik, szintén nem tudta nagy indító konferenciáját megtartani. Itt is jó hír a 
magyar ügyek szempontjából, hogy a horvát biztos asszony ugyanabban a parlamenti 
szakbizottságban dolgozott, ahol én magam is tanácsadóként kilenc évet eltöltöttem, 
nagyon jó munkakapcsolat van közöttünk, egy nagyon racionálisan gondolkodó, 
néppárti kötődésű politikusnőről van szó. 

Az Európa jövője konferencia kapcsán, a konferencia egy kicsit félrevezető szó, 
mert az ember azt gondolja, hogy egy esemény egy ilyen nemzetközi konferencia, amit 
meg szoktak szervezni egy szép teremben, sok résztvevővel, szép fogadásokkal. A 
konferencia szónak a latin alapját tekintve van egy más, tágabb értelme is: tárgyaljunk, 
beszéljünk valamiről, ami mindannyiunkat érdekel. Tehát ennek a konferenciának 
több kis konferencia, több kis tárgyalás és különböző szatellitjelenségek lesznek a 
megvalósítói.  

Ami fontos, hogy ennek a folyamatnak a kereteit, az államtitkár úr majd kijavít, 
hogyha nem vagyok pontos, de sikerült most letenni a napokban, a horvát elnökség 
utolsó óráiban. Itt olyan alapvetésekről kellett dönteni, hogy egyszemélyi felelőse vagy 
szimbóluma legyen-e ennek a konferenciának, mi a nemzeti parlamentek szerepe, 
miről beszélgessenek, mi legyen a távlati cél, módosítsunk-e szerződést vagy sem. 
Ezekben a kérdésekben sikerült megállapodásra jutni. Itt az osztrákok voltak, akik a 
leginkább erőltették azt, hogy egy szerződésmódosításra menjen a játék, de végül egy 
olyan szöveget fogadtak el, amely ezt nem mondja így ki, és alapvetően Európa 
jövőjéről való tágabb gondolkodásnak ad majd teret ez a konferencia. 

Mi magyar részről azt vallottuk, hogy a nemzeti parlamentek, az állampolgárok 
megkerülhetetlenek, és azt kérjük, hogy ez ideológiáktól mentes tárgyalássorozat 
legyen. Már maga az az eminens persona, aki erre majd fel lesz kenve, hogy 
szimbólumként vezesse ezt a konferenciát, már maga a személy is kell, hogy ezt 
visszatükrözze, hogy ideológiától mentes ez az eljárás. Az, hogy lesz-e 
szerződésmódosítás vagy sem, a nap végén igazából nem volt annyira kulcskérdés, az 
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viszont annál inkább, hogy ez legyen az elején tisztázva, hogy honnan indultunk el, 
hova akarunk megérkezni. 

A magunk részéről - és ez a zárógondolatom, mert a jogállamiságról szerintem 
már beszéltem eleget, és talán lesz is kérdésem a témában, legalábbis úgy gondolom - 
a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézettel nemzetközi konferenciákat fogunk 
szervezni, ami az Európa jövőjéről szóló sorozatnak a része lesz. Ennek az első sikeres, 
modern megvalósulása volt a múlt hét, amikor Tajani volt európai parlamenti elnök úr 
részvételével, illetve a horvát és az osztrák miniszterek részvételével egy online 
konferenciát csináltunk, ennek a hostja, a házigazdája maga Trócsányi miniszter úr 
volt. Úgy érzem, egy jó indítással kezdtük ezt a konferenciasorozatot, de ősztől, 
reméljük, fizikai úton is találkozhatunk majd a nemzetközi szereplőkkel. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ha vannak kérdések, akkor örömmel 
válaszolok. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Elhallgatnánk a miniszter asszonyt reggelig, de az 
idő az szalad, és nekünk a plenáris ülésen még dolgunk van. Szeretném megköszönni a 
miniszter asszonynak a valóban részletes, mindenre kiterjedő beszámolóját. Már két 
dolog bizonyos előttem, hogy a kormányban jó helyre került az európai politika 
úgymond, és itt köszön vissza, ha lehet egy személyes megjegyzés, a miniszter 
asszonynak a kilenc éves európai parlamenti múltja. Azt is mondhatnám, hogy az 
európai kollégák törököt fogtak a miniszter asszonnyal (Derültség.), hiszen abszolúte 
ismeri az európai politikáknak a módszereit, és ez nagyon-nagyon fontos, különösen a 
mostani időszakban. 

A másik pedig, ha szabad ezt mondanom, látszik előadásában a latinos 
műveltség. Én ezt külön szeretném megköszönni, mert tisztelem és becsülöm a jogász 
társadalmat, ugyanúgy, mint az orvosi társadalmat, de nem szoktak túl sok időt tölteni 
a latinnal. Sajnos ma Magyarországon a két kezemen meg tudom azt számolni, azokat 
a kollégákat, akik például a középkori jogász nyelvet át tudják ültetni magyarra. 
Úgyhogy ezt külön köszönöm, végre vissza a klasszikus irányba! 

Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van, megyünk 
először az elnökség irányában, először Balczó alelnök úrnak adom meg a szót, és utána 
pedig összegyűjtöm a kérdéseket, egy kormánypárti, egy ellenzéki, egy kormánypárti. 
Utána, amikor lementek a kérdések, tisztelettel kérem a miniszter asszonyt, hogy 
röviden válaszoljon. Tessék parancsolni, Balczó alelnök úr! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Köszönöm a szót. 

Mindenekelőtt tisztelettel köszöntöm a miniszter asszonyt, a miniszterhelyettes urat, 
államtitkár urat és munkatársait. Külön örülök annak, hogy a miniszter asszony ilyen 
alapos és részletes beszámolót tartott, így egy kicsit én is könnyebben nemcsak kérdést 
teszek föl, hanem megpróbálom megalapozni ezt a kérdést. 

Hadd tegyek egy megjegyzést! Abban, hogy az Európai Unió mennyiben volt 
képes egyáltalán segíteni a tagországok és Magyarország vírusjárvány elleni 
védekezésében, én most hallottam először egy számomra objektívnek tűnő értékelést, 
mert lényegében a bizottságban és plenáris ülésen csak egyetlen dologra koncentrált a 
kormányoldal, hogy friss, új pénzt egyetlen eurót sem kapunk. (Dr. Varga Judit: Ez 
igaz. Így van!) Ez nyilván így van, és én magam cáfoltam azokat az ellenzéki 
véleményeket, amelyek hatalmas újabb forrásokat vizionáltak ennek kapcsán. De az 
valóban igaz, és a miniszter asszony ezt elmondta, hogy azért voltak olyan döntések, 
könnyítések pénzfelhasználásokban, valamint koordinációban, amelyre azért azt 
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mondhatjuk, hogy a Bizottság és az Európai Unió a maga lehetőségeivel élve azért 
tudott és próbált segíteni. 

A többéves pénzügyi keretre és a helyreállítási csomag, ami az egyik 
legfontosabb téma a jövő szempontjából, azért nem térek ki, mert hétfőn a 
bizottságunk ennek egy külön ülést szentelt itt.  

Amire szeretnék kitérni, az ezzel a bizonyos, nevezzük így, jogállami klauzulával 
függ össze. Idézek egy uniós anyagot: az újonnan javasolt minden tagállamra 
vonatkozó eszközök lehetővé teszik az Unió számára, hogy felfüggessze, csökkentse 
vagy korlátozza az uniós finanszírozáshoz való hozzáférést a jogállamiságot érintő 
hiányosságok jellegével, súlyosságával és hatókörével arányos módon. Azért egy dolgot 
szeretnék pontosítani: ebben a kérdésben a Bizottság tételesen felsorolta, hogy mi az a 
hiányosság, ami esetén egy tagországnak ezzel szembe kell nézni. Ha rosszul működteti 
a pályáztatással foglalkozó hivatalait, ügyészsége és nyomozói nem járnak el alaposan 
az EU-s pénzekkel kapcsolatos csalások ügyeiben, nem garantálja a bíróságok 
függetlenségét, nem előzi meg, illetve nem bünteti a csalásokat és a korrupciót az EU-
s pénzek gyanús elköltésénél vagy nem működik együtt az OLAF-fal és az EU 
ügyészségével. 

Nos, ezzel kapcsolatban én nem ellenzéki véleményt és megállapítást szeretnék 
tenni, hanem idézek a Tanács ajánlásából, amit a magyar konvergenciaprogramhoz 
fűzött. Fontos, hogy hangsúlyozzam, hogy a Tanács, nem a Bizottság. A Bizottságról 
Magyarországon mindenkinek tudni kell, hogy azok a brüsszeli bürokraták, akik 
képtelenek lennének egy vidéki kócerájt eligazítani. Tehát nem róluk van szó, hanem a 
tagállamokat tömörítő Tanácsról. Ez azt állítja: a közbeszerzés terén a verseny hiánya 
továbbra is fontos probléma, a közbeszerzések elmúlt években végzett bizottsági 
ellenőrzése rendszerszintű hiányosságokat tárt föl, nincs határozott és szisztematikus 
fellépés a magas szinten elkövetett korrupció üldözésére. 

No, szeretném azt világossá tenni, hogy mi itt Magyarországon, a magyar 
parlamentben, a magyar közéletben folytatunk éles vitákat azzal kapcsolatban, hogy az 
ellenzék vagy szerintünk hogyan használja fel vagy költi el ezeket a forrásokat a 
kormány. Egy azonban teljesen világos: a Jobbik véleménye, hogy az a célunk, hogy 
Magyarország minél több forráshoz jusson, a magyar kormány minél sikeresebb 
legyen. A további vitákat itt kell lefolytatni. 

Ezért a kérdésem ennek kapcsán az, hogy a miniszter asszony mit szándékozik 
tenni annak érdekében, hogy a Tanácsban ez a vélemény megváltozzon, illetve 
objektíven ne adjunk lehetőséget ezeknek a kritikáknak. Akkor hadd utaljak most arra, 
hogy a miniszter asszony említette, hogy milyen országokhoz csatlakozunk. Jó lenne 
csatlakozni Bulgáriához, a Cseh Köztársasághoz, Észtországhoz, Horvátországhoz, 
Lettországhoz, Litvániához, Romániához, Szlovákiához, Szlovéniához, ezek azok a 
régióbeli országok, amelyek az Európai Ügyészséghez csatlakoztak. 

A másik kérdés, amit szeretnék fölvetni, tulajdonképpen a kommunikációra 
vonatkozik, mert a kormányoldal, a kormány és a kormánypártok ügyelnek arra - és ez 
érthető -, hogy bizonyos, nem pontosan értelmezhető döntéseknél a kommunikációval 
támpontot adjon azoknak, akik ebben etalonként a kormányzati véleményre 
támaszkodnak. Én nem vagyok ez, de mégis ennek kapcsán a civil szervezetekkel 
kapcsolatos európai bírósági döntést szeretném fölvetni, mert ugye azt állapította meg 
a Bíróság, hogy a szóban forgó szervezetek és támogatóik vonatkozásában a magyar 
kormány hátrányosan megkülönböztető és indokolatlan korlátozásokat vezetett be, a 
korlátozások sértik az együttélés szabadságához fűződő jogot.  

Nyilván nem arról döntött az Európai Bíróság, hogy a civil szervezetek 
működése szabályozható-e, hanem arról, hogy a konkrét törvény kiállja-e az európai 
jogi normákat. Érdekes, hogy ennek kapcsán Hollik István, a Fidesz kommunikációs 
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igazgatója egyértelműen úgy állította be, hogy ez azt jelenti, hogy újabb csata elé 
kerültünk, mert a Soros-szervezet lobbijának köszönhetően az Európai Bíróság 
kimondta, hogy ezt a törvény nem fogadja el. Tehát a kérdés (Csöbör Katalin 
közbevetésére:), el fogom mondani azonnal, pontosan arra az ellentmondásra 
szeretném… Elnézést, akkor két percen belül befejezem. Úgy gondoltam, hogy ha ilyen 
alapos volt a felvezetés, az én kérdés-alátámasztásom is alapos lehet.  

Tehát a kérdés arra vonatkozik, hogy a miniszter asszony viszont azt mondta, 
hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló magyar szabályozásnak 
is ez a célkitűzése, aminek a jogszerűségét a Bíróság a mai napon megerősítette. Tehát 
a kérdés az, hogy tulajdonképpen egy kormánypárti kommunikációt váró, arra 
támaszkodó magyar állampolgár hogyan kell, hogy ezt megítélje, hogy végül is a Soros 
által manipulált Bíróság most az egyszer egy pozitív döntést hozott, mert elismerte a 
jogosságot, vagy az az igaz, amit Hollik István mond, hogy újabb csatára kell készülni, 
mert ellenünk született a döntés. Köszönöm szépen a türelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Csöbör Katalin képviselő asszony 

következik. Tessék parancsolni! 
 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget. Igyekszem rövid 

lenni. Én is nagyon köszönöm a miniszter asszonynak a tájékoztatását, és ha már nehéz 
is kérdést találni, de nagyon büszke vagyok és nagyon örülök, hogy miskolci és egy 
lokálpatriótánk a miniszter asszony. Ahogy már többször elhangzott, nagy brüsszeli 
tapasztalatokkal rendelkezik, és nemcsak Budapesten, hanem Brüsszelben is képviseli 
a miskolciakat, a borsodiakat és a magyarokat. 

Sokat halljuk, hogy Brüsszel és a hazai baloldal folyamatosan „fake news”-nak 
minősíti a nemzeti konzultáció utolsó kérdését, amely a magyar állampolgárok 
véleményét kéri ki az Alaptörvényt érő brüsszeli támadások felől. Maga Vera Jourová, 
a Bizottság alelnöke is álhírnek nevezte a kérdést. Eközben ők maguk folyamatosan 
napirenden tartják a kötelező migránskvóták ügyét, és kötelezettségszegési eljárásokat 
indítanak Magyarország ellen, amikor a kormány az Alaptörvényben lefektetett 
észszerű, szabályozott jogi keretek között küzd az illegális bevándorlás megfékezéséért. 

Miniszter Asszony! Várható-e - valószínűleg igen -, hogy folytatódni, sőt, akár 
erősödni is fog a folyamatos támadás Brüsszel felől, melynek végcélja a magyar 
alkotmány bevándorlásról szóló szabályainak felülírása? Amennyiben ez tényleg így 
lesz, felkészült-e a kormány arra, hogy a végsőkig képviselje, továbbra is a végsőkig 
képviselje a magyar emberek álláspontját, akár egy Brüsszellel való komolyan 
konfliktus árán is? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana képviselő úr következik. Tessék parancsolni! 
 
BANA TIBOR (független): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Asszony! 

Miniszterhelyettes Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Először 
én is szeretném megköszönni a miniszter asszonynak azt, hogy tényleg részletes 
előterjesztést hallhattunk, és nagyon sok kérdést érintett.  

Ezekhez kapcsolódóan is lesz majd kérdésem, de ezeken is egy kicsit 
túlterjeszkednék, már csak azért is, mert a közelmúltban több olyan vita volt az 
Országgyűlésben és olyan törvényjavaslatokat fogadott el a parlament, amelyek 
meggyőződésem szerint - és hangot is adtam ezzel kapcsolatos álláspontomnak - az 
egyetemi autonómia csorbítása irányába tartottak/tartanak. Gondolok itt arra, hogy 
például a Miskolci Egyetem is alapítványi fenntartásba kerül, és ön lesz a kuratóriumi 
elnök. Ezzel kapcsolatban nyilatkozatokat is tett több helyen, amiben arról beszélt a 
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miniszter asszony, hogy az ön álláspontja szerint ez egy pozitív lépés, és az egyetem 
jövője szempontjából ezt éppen hogy üdvözölni kellene. 

Én ezt teljesen másként látom, és azt gondolom, hogy a magyar felsőoktatási 
intézmények autonómiájába történő beavatkozás semmiképpen nem elfogadható. 
Úgyhogy az lenne a kérdésem egyik fele a miniszter asszonyhoz, hogy melyek azok a fő 
érvek, nyilván olvastam az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat, de összefoglalva melyek 
azok, amelyekkel alá tudja azt támasztani, hogy valóban ez fogja szolgálni a magyar 
felsőoktatás erősödését, és a magyar egyetemisták ezáltal jobb helyzetbe kerülhetnek. 
Kíváncsian várom ezzel kapcsolatban a válaszát. 

De ugyanakkor a másik oldalról is meg lehet közelíteni ezt a témát, és azt a 
javaslatomat hoznám ide, ami sajnos a Gazdasági bizottság ülésén, ami nagyjából egy 
hónapja volt vagy talán másfél hónapja, nem nyert támogatást. Arra gondolok, hogy 
arra tettem javaslatot, hogy a TAO-pénzeket a felsőoktatásba is lehessen juttatni. Akkor 
a bizottsági ülésen azzal érveltek kormánypárti oldalról, hogy ez egy hosszabb 
folyamat, az Európai Unió beleegyezése kell ehhez, úgyhogy már csak ezért sem tudják 
támogatni azt sem, hogy egyáltalán vitázzunk erről a javaslatról.  

Én viszont azt gondolom, hogy egyfelől az Európai Unió részéről én nem 
gondolnám, hogy bármilyen akadályokba ütközne ez, hiszen azért az elmúlt évek során 
láthattuk azt, hogy uniós szinten a felsőoktatás akár a kutatás-fejlesztés, az innováció 
témakörével összefüggésben, de akár azzal összefüggésben, hogy versenyképesebb 
legyen maga az Európai Unió és így nyilvánvalóan az egyes tagországok, az a 
homlokterében volt a politikának. Tehát én azt gondolom, hogy arról az oldalról nem 
lehetne ezzel kapcsolatban probléma. De kíváncsian várom azt, hogy a miniszter 
asszony hogyan látja ezt a kérdést, tudná-e támogatni ezt, és egyébként akár - és itt 
akkor megengedő vagyok - nyilván itt az új helyzetben az alapítványi fenntartással 
összefüggésben én azt gondolom, hogy erre nyílna lehetőség. Azzal együtt, hogy én 
kritizáltam ezt a változtatást, a másik oldalról, ha már egy ilyen helyzet van, akkor ebből 
kell kihozni a legtöbbet, tehát jó lenne, hogyha megfontolná a kormány ennek a 
lehetőségét. 

Végül a jogállamisági mechanizmusnak a kérdését hoznám ide, amiről jó néhány 
alkalommal beszéltem már a plenáris ülésen és itt, a szakbizottságban is, és volt is már 
ezzel kapcsolatban vita köztünk a miniszter asszonnyal, valamint a kormány más 
képviselőivel. Én azt gondolom, hogy igen, Magyarországnak valóban az lenne az 
érdeke, hogy a lehető legtöbb uniós forráshoz jussunk, persze nem mindegy, hogy 
ezeket milyen módon tudjuk felhasználni.  

Viszont én azt gondolom, hogy rossz az a megközelítés, hogy egy elutasító 
álláspont látszik a jogállamisági mechanizmus tekintetében, mert az én véleményem 
szerint igenis azt kellene mondani a magyar kormánynak, hogy állnak elébe ennek, és 
ezzel együtt is azt mondják, hogy miért lehetne ebből probléma, akár az Európai 
Ügyészséghez való csatlakozás, amiről már volt szó, akár más szempontból is. Én azt 
gondolom, hogy ha a magyar jogállamiság az önök álláspontja szerint rendben van - 
bár ebben is van vita köztünk, de ennek a részleteibe nem szeretnék belemenni -, akkor 
én azt gondolom, hogy máshogyan kellene ezt megközelíteni, és nem pedig egy olyan 
álláspontra helyezkedni, amiből akár az állampolgárok magyar vagy uniós szinten azt 
olvashatják ki, hogy a magyar kormány valamiért elzárkózik ettől, és nem tartják 
fontosnak azt, hogy ilyen irányba lépéseket tegyünk.  

Igen, az valóban közös érdek, hogy az EU-s forrásokat a lehető 
leghatékonyabban tudjuk felhasználni akár a felsőoktatással, a kutatás-fejlesztéssel, a 
magyar vidék fejlesztésére és számtalan más témával összefüggésben. De én azt 
gondolom, hogy ehhez az is szükséges lenne, hogy e tekintetben változtassanak az 
eddigi álláspontjukon.  
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Én ezeket a kérdéseket szerettem volna feltenni a miniszter asszonynak, és 
tisztelettel várom a válaszait. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Dunai Mónika képviselő asszony következik. 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter Asszony! 

Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Bizottság! Először én is szeretném megköszönni a 
miniszter asszonynak ezt a tartalmas beszámolót, amelyből kiderült, és nemcsak ebből, 
hanem figyelemmel kísérve a minisztérium működését, láthatjuk, hallhatjuk saját 
fülünkkel és szemünkkel is, hogy nagyon keményen, nagyon határozottan, a végső 
határokig elmenve képviselik a magyar nemzeti érdekeket nemcsak itthon, 
Magyarországon - sajnos, itthon, Magyarországon is kell ezt, most nézek itt baloldali 
képviselőtársaimra -, hanem az Európai Unióban is. Köszönet ezért a miniszter 
asszonynak, az államtitkár uraknak, de a minisztérium minden egyes dolgozójának. 

Tekintve ezt a szerteágazó tevékenységet, valójában nagyon nehéz lett volna 
rövidebben bemutatni a minisztériumnak az Európai ügyek bizottsága hatáskörébe 
tartozó tevékenységét. Az a téma is, amit én szeretnék kérdezni, már a miniszter 
asszonynál hangsúlyosan szerepelt, mégpedig az, hogy jelen pillanatban már javában, 
talán már a finisében vagyunk a következő többéves pénzügyi keret tárgyalásának.  

Valóban elfogadhatatlan Magyarország számára a magyar nemzeti érdekek 
szempontjából, hogy olyan mondvacsinált témákhoz és ügyekhez kötik a 
finanszírozást, amely egyértelműen hátrányos a magyarok számára, nemcsak a 
konzervatív oldalhoz tartozó magyar emberek számára, hanem minden egyes magyar 
ember számára. Az, hogy a szegényebb országok, a kevésbé fejlett és nagy gazdasággal 
rendelkező országok torkán szeretnék lenyomni a finanszírozást, és ez mind a nagyobb, 
erősebb gazdasággal rendelkező országok javára menjen, ez nagyon sok országnak, 
köztük Magyarországnak is elfogadhatatlan.  

A miniszter asszony is említette a jogállamiság kritériumát. Igen, itt valóban az 
a probléma, hogy ki mondja meg, hogy Magyarország jogállam vagy nem jogállam. Mi 
tudjuk, és ezt bizonyítani is tudjuk, és a miniszter asszonyék is megteszik ezt minden 
egyes alkalommal a vitákban, hogy igenis jogállam Magyarország, sokkal nagyobb 
mértékben, mint más európai országok, és amikor döntenek egy-egy vita után, akkor 
bizony tudjuk, látjuk, halljuk, hogy „fake news”-on alapuló véleményeket fogalmaznak 
meg és hoznak döntéseket, ez a sokkal súlyosabb. 

Szeretném azt kérdezni a miniszter asszonytól, hogy lát-e arra esélyt és mekkora 
esélyt, hogy egy észszerű és nemcsak Magyarország, hanem az egész Európai Unió 
számára igazságos megállapodás születik majd a tárgyalások végeztével.  

Bár nem szokás talán egy miniszter meghallgatáskor, de engedje meg, elnök úr, 
hogy én kérdést tegyek fel a jelen lévő baloldali bizottsági tagokhoz is. Ők látnak-e 
esélyt arra, hogy segíteni fogja a saját pártjuk, a saját oldaluk, a saját EP-képviselőik 
abban a megállapodásban Magyarországot, hogy a magyar emberek győztesen és jól 
tudjanak kijönni a következő többéves pénzügyi keretnek az elosztásakor? Vagyis 
kiállnak-e a magyar érdekek mellett? Erre nagyon egyszerűen és nagyon röviden is 
lehet válaszolni: igen vagy nem. Köszönöm szépen. Várom a válaszukat! 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bár elsősorban a miniszter asszony meghallgatása 

ügyében ülünk itt, természetesen bármelyik képviselő bárkinek feltehet kérdéseket. 
Egyébként hamarosan megtudjuk a választ (Derültség.), hiszen a konferencia jegyében 
megadom a szót Gurmai Zita képviselő asszonynak, és utána még két képviselőtársam 
van a listán. Tessék parancsolni! 
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DR. GURMAI ZITA (MSZP): Azt szeretném tisztességesen jelezni, hogy én 
tanácskozási joggal vagyok jelen, tehát hogy ennek örömére beszélek. 

 
ELNÖK: Tiszteletbeli tagja a bizottságnak a képviselő asszony, megvan a joga 

arra, hogy kérdezzen. 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Jó, jó. Csak azt gondolom, hogy különösen az 

igazságügyi miniszter asszony előtt tartsuk meg a szabályokat!  
No, először is tisztelettel köszöntöm a miniszter asszonyt, az elnök urat és a 

bizottságot. Kicsit sajnálom, hogy Járóka Lívia alelnök asszony elment, hiszen az 
európai polgári kezdeményezést, amelynek én társjelentéstevője voltam Alain 
Lamassoure-ral, én rendkívül fontosnak tartom, és kifejezetten örülök annak, hogy 
sikerült hosszabbítást kérni. Pontosan tudjuk, hogy hét tagállam kell ahhoz, és ebből 
három nagyon intenzíven gyűjtött, egyébként jómagam is aláírtam a Székely Nemzeti 
Tanács ez ügyben való kezdeményezését. Tehát ez az első dolog, amit szerettem volna 
mondani.  

A második, hogy a köztisztviselők napja mellett a magyar egészségügy napja is 
van. (Tessely Zoltán: Semmelweis!) Semmelweis. De én ezt a magyar egészségügy 
napjának tartom ezáltal, de Semmelweis-nap, így is mondhatjuk. Tehát mindenképpen 
fontos ez is, és természetesen boldog születésnapot a gyermeknek, mert ez a 
legfontosabb, anyatársként mondom. 

Négy kérdésem lenne a miniszter asszonyhoz, és természetesen én azt 
gondolom, hogy rendkívüli módon összefoglalta, hogy mit tett, és nyilván az, hogy 
csapattal érkezett, ez is jelzi, hogy ez egy igazi csapatmunka volt az elmúlt időszakban. 

Az első kérdésem: az Európai Bizottság a második fázisba lépett a szociális 
partnerekkel való konzultációkkal a minimálbér kapcsán, ennek köszönhetően 
vélhetően magasabb minimálbér jönne létre Magyarországon, ami nyilván majd jó 
lenne a magyar emberek százezreinek, mégis úgy tűnik nekem, hogy a magyar kormány 
határozott célja, hogy továbbra is alacsony bérekkel csábíthassa a külföldi tőkét 
Magyarországra. Én hadd kérdezzem már meg, hogy mi a probléma a tisztességes 
minimálbérről szóló uniós kezdeményezéssel, és ön szerint a mai minimálbérből lehet-
e méltó módon élni a mai árak mellett a magyar embereknek. 

A második kérdés: 2019 júniusában született arról egy uniós jogszabály, hogy az 
apa, idézem, a gyermek születése körüli időszakban legalább tíz munkanap apasági 
szabadságra jogosult a szülési szabadságra jelenleg megállapítottal megegyező szintű 
díjazás mellett. Nyilván a miniszter asszony pontosan ismeri ezt a cikkelyt. Ez az 
irányelv elmúlt egy éves. Milyen lépéseket tett Magyarország kormánya az átültetés 
érdekében? Nyilván a családbarátság sokat hangoztatott elvei jegyében miért nem 
léptette már hatályba? Ez az apák és a magyar családok számára is szerintem egy 
rendkívül fontos szabályozás lenne. 

A harmadik kérdésem, miniszter asszony, hogy önnek, illetve a 
minisztériumnak van-e kialakított álláspontja az Országgyűlés május 5-án elfogadott, 
az isztambuli egyezményhez való csatlakozás elutasításáról szóló politikai 
nyilatkozatban foglaltak kapcsán. Az Országgyűlés egyúttal fölszólítja a kormányt, 
hogy az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben azt az 
álláspontot képviselje, hogy az EU ne csatlakozzon az isztambuli egyezményhez. 

A negyedik kérdésem: az Eurostat koordinálásával 2020 és ’22 között egy új EU-
szintű felmérést végeznek a nemi alapú erőszakról azokban a tagállamokban, amelyek 
ebben részt vesznek. Nagyon fontos lenne, hogy Magyarország is részt vegyen ebben a 
felmérésben, ez nyilvánvaló, hogy a közpolitikai tervezést is segítené. Ez ügyben esetleg 
történtek-e lépések? Van-e döntés a részvételről? Nyilvánvaló, hogy számos lépést 
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megtettek, tehát nyilván ez üdvözlendő, de mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy 
olyan esély lehetne a munkacsoport működtetése mellett, ami reményeim szerint újra 
találkozni fog, ebben szerintem megint lehetne egy esély arra, hogy egy picit jobban 
lássuk ezt az egyébként igen súlyos problémát.  

Köszönöm szépen még egyszer miniszter asszony felkészült beszámolóját. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Juhász Hajnalka képviselő asszony következik. 

Tessék parancsolni! 
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm a szót. Szeretném megköszönni a 

miniszter asszonynak a részletes beszámolóját, és ha már itt van Steiner államtitkár úr 
és Bóka államtitkár úr, akkor külön szeretném megköszönni mindkettőtöknek azt a 
szakmaiságot és segítséget, amit nyújtotok.  

Ezt azért köszönöm külön, mert bár nem került szóba, de a jövő évben az Európa 
Tanács elnöki pozícióját Magyarország fogja betölteni májustól novemberig. A 
személyes véleményem az, hogy legalábbis nemzetközi jogi szempontból az Európa 
Tanács nem a fénykorát éli, különösen az Európa Tanácsi múltamra tekintettel látom 
ezt, és nagyon számítok a segítségetekre, államtitkár urak, ebben a kérdésben, mert az 
elnökség idején számos olyan feladat lesz, ami miatt majd össze kell ülnünk.  

Azt hadd emeljem hozzá, hogy az Európa Tanács főtitkára, Marija Buric - azt 
gondolom, hogy a politikai korrektségnek is megvannak a maga szabályai -, azok után, 
hogy magyar szavazatokkal lett az Európa Tanács főtitkára, azok is szükségesek voltak 
hozzá, kifejezetten etikátlannak tartottam azt a megnyilvánulást a részéről, hogy a 
koronavírus elleni védekezésről szóló törvény kapcsán Magyarország 
miniszterelnökéhez intézett levelet. Ezért is érzem azt, hogy nagyon komplex 
elnökségre fog Magyarország készülni a jövő évben. 

Amiről szeretném a miniszter asszonyt kérdezni, az a Sargentini-jelentés, hiszen 
az Európai Unió Bíróságához fordultunk. Itt természetesen a jogsértő szavazatszámítás 
és a jogi aggályok kapcsán szeretném a miniszter asszonyt megkérdezni, hogy mire 
számít. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: És végül Tessely alelnök úr következik. Tessék, parancsoljon! 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget, elnök úr. Tisztelt Miniszter Asszony! Államtitkár Urak! Én az előttem 
szólókkal ellentétben nem az előterjesztést és a beszámolót, hanem az elmúlt egy évben 
elvégzett sok-sok munkát szeretném megköszönni. Hiszen az, hogy az előterjesztés 
ilyen hosszúra nyúlt, azt is tükrözi, hogy sok munka áll mögötte, és mondjuk hogyha 
egy munkaalapú társadalmat építünk, akkor a példamutatás az nem elhanyagolható 
erény. 

A miniszter asszony elmondta a beszámolójában, hogy ennek az egészségügyi 
veszélyhelyzetnek voltak pozitív hatásai a mindennapi életünkre is, a hétköznapjainkra 
- a KRÉTA-rendszer letöltése, digitális platform, több idő a családdal, figyelem az 
idősekre - és azt is, hogy az Európai Unióban is voltak pozitív hatások, ahogy mi most 
a mindennapi életünkben azon gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk megőrizni ezeket 
a pozitív hatásokat. Van-e bármiféle szándék az Európai Unióban, hogy ezeket a 
járványügyi veszélyhelyzetben mutatkozó, bennünket igazoló, életszerű működésre 
kényszerítő hatásokat valamilyen módon megtartsa a működésében? 

Igazából én az illegális bevándorlás és migráció kapcsán kértem szót kérdés 
feltevésére, hiszen ez bennünket a mi választókerületünkben valamikor a múltban elég 
erőteljesen érintett, hiszen 2015-ben mindenki emlékszik rá, hogy milyen folyamatok 
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zajlottak Bicskén abban a migrációs táborban, ami eredetileg befogadó állomásnak 
épült, és 400 menekült befogadására volt alkalmas, amikor 1500 migráns volt éppen a 
településen, akik közül 2 százalék volt valóban menekültstátuszra méltó.  

Ugyanakkor a nem túl távoli múltban az Európai Bíróság jogellenesnek 
minősítette a tranzitzónákat, különösen érdekes, hogy ez az Emberi Jogok Európai 
Bírósága döntésével tökéletesen ellentétben született meg. A kormány megtette a 
szükséges intézkedéseket. Ugyanakkor látjuk, hogy nem nyugszanak ezek a 
bevándorláspárti politikusok, szervezetek, NGO-k, itt a kötelező migrációs kvóta az 
továbbra is él, az ENSZ nemcsak Európában, hanem globális szinten is migrációs 
csomagban gondolkodik.  

Tehát a kérdésem az az, hogy Magyarország kormánya és a miniszter asszony, 
illetve a minisztérium hogyan tudja azt garantálni, hogy igaz, hogy a bicskei befogadó 
állomás 2016 decemberében véglegesen bezárt, de még egyszer ilyen állapotok egyetlen 
magyar településen se legyenek, mint 2015-ben voltak Bicskén. Előre is köszönöm 
megtisztelő válaszát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések, kommentek idejét lezárom, és 

bizottsági gyakorlatunknak megfelelően visszaadom a szót a miniszter asszonynak. 
Kérem, hogy röviden válaszoljon a feltett kérdésekre! Tessék parancsolni! 

Dr. Varga Judit válaszai 

DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Nagy kihívás röviden válaszolni, hiszen én úgy érzem, ezek mind olyan fontos kérdések, 
amelyekről akár hosszasabban és akár más közegben is érdemes lenne az ország 
érdekében válaszolni vagy beszélgetni.  

Engedjék meg, hogy Gurmai képviselő asszonynak előre vegyem a kérdését, 
hiszen úgyis különleges jogállással kérdezett itt tőlem, és köszönöm, hogy 
figyelmeztetett arra, hogy az egészségügyi dolgozókat is köszöntsem ma. Ezt 
elmulasztottam, de természetesen, főleg a mostani járványhelyzetben a legfontosabb, 
hogy őket előre vegyük, és tisztelettel megköszönöm az önfeláldozó munkájukat. 

Azt is köszönöm, hogy egyébként utalt arra, hogy csapatban dolgozunk. 
Nemhiába vonulok ki általában nagy erőkkel, nem azért, mert félnék a bizottságtól, de 
mi így szoktunk dolgozni, és csapatmunkában képzeljük el a minisztérium működését. 
Innen is szeretném a kollégáimnak még egyszer megköszönni azt, hogy - különösen a 
vírus idején - saját magánéletüket nem kímélve, éjjel-nappal, hétvégén is dolgoztak. Az 
Igazságügyi Minisztérium Kodifikációs Államtitkárságának is külön köszönet az ő 
munkájukért, azért nem volt egyszerű dolog ott ennyi rendeletet, amely azonnal kellett, 
és nagyon fontos segítséget nyújtott a védekezésben, ezt jogi oldalról is folyamatosan 
támogatni kellett. Ugyan nem ennek a szakbizottságnak a témája, ezt már tegnap is 
kifejtettem, de innen is szeretném még egyszer megköszönni nekik. 

Köszönöm a képviselő asszonynak az elismerő szavakat a polgári 
kezdeményezés kapcsán. Úgy érzem, ez is nemzeti ügy, fontos, hogy találjunk ilyeneket, 
amiben együtt tudunk dolgozni. 

Visszatérve, az elnök úr kezdte a kérdések sorát, és itt is köszönöm a latinos 
kitérőt. Én úgy gondolom, hogy a latinos áthallások azért fontosak, mert sokszor egy-
egy szóba vagy egy-egy szentenciába tömörítve tudunk sokkal többet mondani, és ezért 
hála szüleinknek, hogy olyan iskolába írattak, ahol ilyen volt. De egyébként 
megnyugtatom, a minisztériumban vannak ilyen kódnyelvek, és ma is nagyon népszerű 
a latin nyelv a jogászok körében. 

Balczó képviselő úrnak a kérdésével kapcsolatban. Utalt arra, hogy most az EU 
képes volt segíteni, friss pénzt nem kaptunk. Köszönöm, hogy ezt ön is megerősíti, 
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képviselő úr, sokszor hallottuk ezt, hogy akkor itt az EU mennyi pénzt adott, nem adott. 
A rugalmasságot alakította. De hogy pozitív legyek, mert én félig tele szemléletben 
szoktam dolgozni és élni, ez is egy jó tapasztalat arra nézve, hogy talán a rugalmassági 
szabályokat érdemes lenne a jövőben is megőrizni, hiszen bizonyította azt, főleg egy 
erős, nemzetállamokra épülő Európa koncepciójában, hogy nem feltétlenül kell 
mindent a központból szabályozni a legutolsó részletekig, mert hiszen minden ország 
tisztában van a saját képességeivel, adottságaival, ezért a felhasználás rugalmassága az 
egy hosszú távra megfontolandó kérdés. 

Az MFF-et, azt mondta, ne érintsük, mert holnap úgyis fognak róla beszélni. 
Egyetértek, és az államtitkár úr talán még pontosabb információval tudna szolgálni. 

A jogállamisági jelentés. Egy érdekes idézetet hozott az alelnök úr, hogy a COM, 
tehát a Bizottság tételesen felsorolta volna, hogy mik a jogállamisági kritériumok. Én 
ezt egy nyílt végű és szintén nagyon-nagyon bizonytalan lábakon álló felsorolásnak 
tartom, ráadásul megint az Európai Bizottság dokumentumáról beszélünk és nem a 
tagállamok egymás között kialkudott kritériumrendszeréről. Holott arra is egyébként 
lenne példa, például az OECD-tagállamok peer-review gyakorlata az már egy 
viszonylag tisztességes eljárásnak tűnik, ahol egymást vizsgálják egyenlő rangú felek, 
és nem különböző közvetítők, háttérintézmények, bizottságok és mindenféle 
hivatkozott szakértők és NGO-k véleményére támaszkodva állapítják meg a 
véleményüket egy-egy országgal kapcsolatban.  

De felteszem én a kérdést: ki mondja meg - a képviselő asszony is utalt erre -, 
hogy valaki jó vagy rossz tagállam? Mert még ha úgy gondoljuk, hogy vannak is 
kritériumaink, amik, hangsúlyozom, szerintem nem pontos és nem egzakt kritériumok, 
hiszen általános definíciók, az igazságszolgáltatás függetlensége, itt csak az 
alkotmányos párbeszédnek lehet lehetősége arra, hogy erre konkrét választ adjon, de 
az a válasz se lesz olyan egy jogállamban vagy egy jogbiztonságra épülő európai 
intézményrendszerben, amelyre konkrét szankciót lehetne alapítani.  

Hiszen az igazságszolgáltatás függetlenségébe például a bírák kinevezési 
gyakorlata is beletartozik. Vannak olyan országok, ahol egyértelmű, hogy a végrehajtó 
hatalomnak van ebben szerepe, míg vannak országok, ahol teljes önkormányzatiságra 
épül a bírói szervezetrendszer. Vagy említhetném az ügyészség államszervezetben 
elfoglalt helyét vagy éppen attól teljes függetlenségét és országgyűlés általi 
megválasztásának a módját. Tehát olyan diffúz, olyan szerteágazó és olyan sok 
történelmi múltra visszatekintő fejlődési pályát jártak be az egyes országok 
alkotmányos berendezkedései, hogy egész egyszerűen itt egy konkrét szankcióval járó 
intézményrendszert ráépíteni egy ennyire bizonytalanul megállapítható jelenségre 
maga a jogállam teljes sérelmét jelenti.  

Ezért amikor én azt mondom, és Bana képviselő úrnak is volt egy kérdése a 
jogállamiság kapcsán, hogy a tervezett kondicionalitás, ha jól emlékszem, ön kérdezett 
rá erre, hogy miért vagyunk elutasítóak és így tovább. Többször is hangsúlyoztuk, hogy 
Magyarország partner egy olyan kormányközi alapú, egymás kölcsönös tiszteletben 
tartására épülő, diszkriminációmentes jogállamisági párbeszédben, amely figyelembe 
veszi azt, hogy különböző alkotmányos berendezkedése van az egyes országoknak. A 
tervezett kondicionalitással mi a baj? - hogy egészen konkrét legyek. Nincs uniós 
jogalapja. Az Európai Bizottságot senki nem ruházta fel ezzel a hatáskörrel az alapítói 
szerződésekben, tehát amikor az egyes országok csatlakoztak, ez nem volt beleépítve a 
hatáskör-átruházásba. 

A következő, hogy teljesen szükségtelen, hiszen kettőzi a fegyvereket, hiszen már 
fel van találva az a konkrétan a büdzsé érdekeit védő és ehhez a célhoz kötött 
mechanizmus a pénzügyi rendelet vaskos szabályrendszerében, amely képes arra, hogy 
megvédje az Unió pénzügyi érdekeit. Van egy OLAF-rendszerünk, van egy európai 
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bizottsági monitoringrendszerünk, tehát az eszközök rendelkezésre állnak. Ez a 
rendszer maga már egy beépített elfogultságot tartalmaz azzal, hogy nem konkrét, nem 
tudja megmondani azt, hogy a jogállamiság működésének a hiányosságai az olyan 
definiálhatatlan definíció, amely nagy kihívás elé állítja majd azt a jogalkalmazót, 
akinek ezt egyszer esetleg alkalmaznia kellene. De ha minden a magyar álláspont 
szerint alakul, akkor valószínűleg remélhetőleg senki nem találja magát abban a nehéz 
helyzetben, hogy ezt neki a gyakorlatban majd alkalmaznia kelljen, hiszen minimális 
eljárási garanciákat sem tartalmaz, sajnos, ez a kondicionalitási javaslat.  

Tehát nem légből kapott a magyar kormány elutasító álláspontja, és itt talán 
nem verik sokszor nagydobra, de számos tagállam, elég színes palettáról érkező számos 
tagállam is kifogásolta ezeket a garanciális hiányosságokat, éppen ezért kell nagyon 
óvatosan eljárni. Mi bárminemű jogállamisági elképzelést csak a tagállamok 
egymásköziségén, kormányköziségén, kölcsönös tiszteletére alapítva, Bizottságot be 
nem kapcsolva tudunk elképzelni, hiszen egy ilyen jelenségre csak ez lehet a megfelelő 
nemzetközi válasz. Még egyszer hangsúlyozom, megvannak már azok a konkrét 
eszközök, amelyek definiálhatóak a büdzsé pénzügyi érdekeinek a rendszerében, 
hiszen konkrét jogsérelem áll konkrét szankcióval összefüggésben, hogyha például 
nem tartják be a megfelelő uniós pénzfelhasználási szabályokat, amelyek nagyon 
tisztán rögzítve vannak. 

Visszatérve az alelnök úr kérdéseihez, itt említette az Európai Ügyészséget. Az 
OLAF-fal együttműködünk, egyébként nagyon magas a vádemelési mutatónk, 
kiemelkedő Európában. A legfőbb ügyész is nagyon sok nemzetközi szervezetben 
nagyon rangos helyet foglal el az együttműködés terén, ezt több bilaterális találkozón 
is megerősítette. Egyébként erre nézve nincs is velünk kötelezettségszegési eljárás. 

Ami a legfontosabb az Európai Ügyészséggel kapcsolatban, hogy ez egy 
megerősített együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem kötelező csatlakozni. Hogyha 
valamihez nem kötelező csatlakozni, akkor miért próbáljuk folyamatosan 
szankcionálni azokat, akik úgy döntöttek valamilyen megfontolásból, hogy nem 
csatlakoznak? A mi megfontolásunk alapja egyértelmű: a tagállamok a büntetőjogi 
szuverenitásuknak és az állam alapvető funkciójának a feladásáról döntenek ebben az 
együttműködésben. Mi nem látjuk azokat a garanciákat, amelyek biztosítanának afelől, 
hogy ez a szuverenitás nem fog sérülni. Ráadásul mi most figyelemmel kísérjük az 
Európai Ügyészség felállításának a mindennapjait is. (Dr. Völner Pál távozik az 
ülésről.) Viszontlátásra, miniszterhelyettes úr!  

Érdemes megvizsgálni azt, hogy például az Eurojust, amely az elmúlt 
időszakban egy nagyon-nagyon sikeres kormányközi, nyomozóhatóságok közötti 
kooperációt tudott kialakítani, hogy ő például az ügyészség kapkodó összeállításának 
és egyre nagyobb költségvetési és személyzeti igényeinek például örül-e vagy nem örül, 
mennyire fogja egyébként az ő hatásköreit csorbítani. Tehát érdemes azért más 
szempontból is ránézni erre az Európai Ügyészségre, hogy vajon hozzáadott értéket 
fog-e képviselni.  

Hogyha megnézzük, hogy van egy Eurojust, ahol egy kormányközi kooperáció 
alapján nagyon jó együttműködésünk van a nyomozó szakaszban, aztán a következő 
büntetőeljárási szakasz a vádemelés, amit most próbálnak az Európai Ügyészség 
címszó alatt kiszervezni teljes uniós hatáskörre, tehát a második szakaszát egy 
büntetőeljárásnak meg egy uniós hatáskörbe adom, egyébként meg a végén maga a 
bíráskodás, az igazságszolgáltatás, ami a vádemelés utáni szakasz, szintén tagállami 
hatáskörben marad. Vajon hova fog ez az egész rendszer kilyukadni? Tehát érdemes 
ezt az egészet rendszertanilag is megközelíteni. Azért hadd említsem még egyszer, de 
biztos önök számára is ismert, hogy Magyarország mellett Dánia, Írország, 
Lengyelország és Svédország sem vesz részt az EPPO-ban. Tehát ez egy megerősített 
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együttműködés, ezért minden országnak a saját szuverén döntése az, hogy ehhez 
csatlakozik-e. 

A másik érdekes megjegyzés, amit a kollégáim írtak fel nekem, hogy a 
csatlakozáshoz anyagi vagy egyéb előny, a csatlakozás elmaradásához anyagi vagy 
egyéb hátrány jogszerűen nem kapcsolható. Akkor miért is kell ezt erőltetni olyan 
országoknál, amelyek meghozták azokat a döntéseket, amelyeket már évekkel ezelőtt 
meg kellett hozni? Mi egyébként minden hasonló szervvel, amivel az uniós 
hatáskörmegosztás elvét tiszteletben tartva együttműködünk, erre megvannak a 
megfelelően kialakított kapcsolatrendszereink és a teljes diplomáciai együttműködési 
készségünk, amivel rendelkezésre állunk. De vannak pontok, ahol azt kell mondani, 
hogy ez nekünk nem fér bele a szuverenitási elméletünkbe. 

Említette még az alelnök úr a Tanács ajánlását, és, gondolom, a CSR-ra, a 
Country Specific Recommendation-re, a szemeszter gyakorlaton belüli jelentésre 
gondolt, amikor a Tanácstól idézett. De pontosítson, alelnök úr, hogyha nem jól 
értettem. Azzal érvelt, hogy mi mindig a Bizottságra mutogatunk, hogy ott 
hivatalnokok vannak, ellenben itt a Tanács, amelyik egy ilyet elmond. El szeretném 
mondani az alelnök úrnak, hogy sajnos a Tanács szerepe ebben már nagyon utólagos, 
nagyon formális, a tartalomba érdemben bele nem szóló, beleszólni nem képes állapot, 
hiszen ezt az Európai Bizottságnak a nagyon részletes dokumentumaira alapítják 
általában, és egy ilyen formális jóváhagyása van. Tehát az a kijelentés, hogy csak azért, 
mert ez egy tanácsi dokumentum a nap végén, a formaságok szintjén, ez nem tükrözi 
azt az állapotot, hogy egyébként ezt a nap végén mégiscsak a hivatalnokok állítják össze 
az Európai Bizottságnál.  

Mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk, egy nagyon értelmes, jogi alapokon 
fekvő párbeszédben próbálunk nekik minden információt megadni, hogy a valós 
tényeket vegyék figyelembe akkor, amikor akár a magyar közbeszerzési rendszert 
elemzik vagy akár a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét, és elképesztő, hogy 
milyen alapvető elemeket, alapvető érveket nem vesznek figyelembe akkor, amikor 
ezeket a jogállamiságot rendkívüli módon meghatározó jelentéseket és 
kinyilatkoztatásokat teszik ezekben a dokumentumokban. Érdemes szerintem a 
Közbeszerzési Hatóság elnökével is beszélni arról, hogy milyen utakat járunk be, 
amikor ilyen egyeztetések vannak az intézmények között, és hogy a statisztikai 
adatokkal való érdekes számolás, kontextusba helyezés hogyan tud a nap végén nagyon 
érdekes eredményeket és a kettős mércét sem elkerülő eredményeket felmutatni. Tehát 
én nem vennék akkora mérget ezekre a megállapításokra, és nem gondolom, hogy ez 
ettől egy tanácsi dokumentummá válik, amelyet az állam- és kormányfők 
szentesítettek. Ez biztos, hogy mindenképpen figyelembe veendő. 

Balczó képviselő úr után, ha minden igaz, a civil törvénnyel kapcsolatban volt 
kérdés - vagy a képviselő úr tette még fel azt a kérdést is. 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: A kérdés az volt, hogy furcsa 

ellentmondás van a kétfajta értelmezés között… 
 
DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Igen, igen, megvan! Értem, 

köszönöm, képben vagyok. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …a Fidesz kommunikációs 

igazgatója és ön között, hogy végül is most az állítólag Soros által manipulált Bíróság 
végül is egy pozitív döntést hozott számunkra, vagy az az igaz, amit a Fidesz mond, 
hogy itt most fel a küzdelemre, harcra, mert velünk szemben döntött. 
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DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen a pontosítást és 
emlékeim felélesztését. Nagyon szeretem ezeket a kérdéseket, az elmúlt két hétben 
rengetegszer kellett már erre válaszolnom, úgyhogy egy viszonylag kiforrott válaszom 
is van az ön felvetésére. 

Nem látok ellentmondást. Itt alapvetően a célvita és az eszközvita fogalmát kell 
előhívni. Hiszen mit mondtam én abban az MTI-közleményben, amit azért sikerült 
szándékosan félreértelmeznie az ellenzéknek? Hogy a célkitűzés jogszerűsége, hogy az 
átláthatóság biztosítása ezen szereplők tekintetében egy olyan nyomós közérdek, ami 
az uniós jogszabályok értelmében és a bírósági gyakorlat értelmében is meg tudja 
alapozni azt, hogy bizonyos alapszabadságok korlátozásra kerülhessenek. Hiszen 
tudjuk az uniós logikát, főszabály, hogy van egy szabadság és aztán vannak olyan 
alesetek, amikor ezt kivételesen közérdekből és a többi lehet szigorítani vagy lehet 
valamilyen szinten korlátozni. Ezt a célt mondta ki jogszerűnek az Európai Unió 
Bíróságának az ítélete. Ez rendkívül fontos, hiszen a célunk azonos, ugyanezt 
szeretnénk biztosítani, a legnagyobb átláthatóságot. 

Ami a másik részletpozitívum ebben az egészben, az, hogy azt is kimondta az 
ítélet, hogy vannak olyan civil szervezetek vagy olyan NGO-k, amelyek 
szerepvállalásuknál fogva alkalmasak arra, hogy befolyásolják a közgondolkodást is, 
tehát egyfajta különbségtételt kezd boncolgatni a szerepvállalások között. Itt többször 
is elhangzott már, hogy ha valaki politikai szerepet akar vállalni, akkor arra megvan a 
megfelelő jogi forma Magyarországon, például pártként be lehet jelentkezni, 
nyilvántartásba venni és betartani azokat a szigorú költségvetési és egyéb szabályokat, 
amelyek egy párt működését szabályozzák, de akkor mindenki tudja, hogy pártról van 
szó, és ő most egyébként a közéletbe belépett és politikai alapon formálja az emberek 
gondolkodását. Az ítélet egy erre vonatkoztatva is pozitív, hiszen elmondja, hogy 
lehetnek olyan szervezetek, amelyek már alkalmasak arra, hogy a közgondolkodást 
politikai alapon is befolyásolják. 

Tehát, tisztelt képviselő úr, én úgy érzem, hogy azért nagyon fontos, hogy 
különbséget tegyünk a cél és az eszköz között, mert amit a Bíróság kimondott, a cél 
helyes, az eszköz meg egyelőre nem tetszik nekik, De mivel ez egy ítélet, ami nem 
kodifikálja egy tagállamnak a pontos jogszabályszövegét, ezért most ránk egy hosszú, 
főleg Bóka államtitkár úr részvételével zajló tárgyalássorozat vár, annak rendje és 
módja szerint majd megkeres minket a Bizottság, és elkezdjük megtalálni annak a 
módját, amivel ezt a célt el fogjuk tudni érni, és illeszkedni is fog majd az aktuális 
európai uniós jogszabály értelmezésébe. Tehát ezt mondta Hollik István képviselő úr 
is. Tehát, ha még egyszer pontosíthatok, akkor a cél rendben van, az eszközt pedig majd 
módosítani kell, mert az egyelőre problémás az ítélet szerint. 

Kormányzati kommunikáció ellentmondásos. Tehát akkor erre a kérdésre, 
remélem, válaszoltam, képviselő úr, alelnök úr. 

Csöbör képviselő asszony, köszönöm a miskolci megerősítését, A „fake news 
governance”-re kérdezett rá, és hogy felkészültünk-e arra, hogy folyamatosan támadni 
fognak minket. Ez az alapállásunk, hiszen látjuk, hogy a jogi érvek elfogytak. Ez a 7. 
cikkelynek egyébként az egyik legnagyobb jellemzője, hogy már a második 
meghallgatás akkora érdektelenségbe fulladt, hogy a háromórás időkeret, amit a finn 
elnökség előirányzott, ki se lett töltve, mert két óránál hamarabb befejeződött, és a 
tagállamok egyharmada tett fel egyáltalán kérdést.  

Tehát látjuk, hogy a jogi alapú beszélgetésre már nem is kíváncsiak, hiszen 
politikai alapon, ideológiai alapon zajlik a csata Brüsszelben. Én nem hiszem, hogy ez 
alább fog hagyni, hiszen számos olyan kérdésben mond ellent Magyarország az európai 
liberális ideológiai fősodornak, amely nap mint nap majd különböző jogszabályokban 
fog testet ölteni, ahol mindig küzdenünk kell majd az álláspontunkért vagy annak a 
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legitim voltának az elfogadtatásáért. Itt nekünk fontos érvünk, Bóka államtitkár úrral 
szoktuk ezeket a csatákat vívni, hogy elnézést, de ugyanazokat az uniós értékeket, a 2. 
cikkely szerinti értékeket szeretnénk mi is számonkérni az uniós intézmények 
működésén, hogy a demokrácia is egy alapérték Európában. Hogyha van egy 
demokratikus módon megválasztott, legitim kormánya egy országnak, annak lehet, 
hogy az Európai Unióban átmenetileg kisebbségi a véleménye, akár a 
bevándorláspolitikát tekintjük, akár egyéb fontos szuverenitási alapú vagy akár a 
keresztény ideológiát vagy alapértékeket tekintő álláspontot, de jogunk van hozzá, 
hiszen a kisebbségi álláspont védelme is uniós alapérték egy demokráciában. Éppen 
ezért fel vagyunk rá készülve, gyakorlatilag a mandátumom gerincét is ez adja, a 
magyar uniós politika teljes mellszélességgel való képviselete Európában. 

Bana Képviselő Úr! A felsőoktatás nem uniós hatáskör, erre van egy ilyen 
hivatalos válaszom, és ezt itt most el is intézhetném ennyivel. De utalt rá, és mondta, 
hogy sok nyilatkozatot olvasott.  

Nem tudom, hogy maradt-e még egyébként kérdése megválaszolatlanul, de 
amikor valaki ennél az átalakulásnál egyetemi autonómiát vagy annak sérelmét 
vizionálja és ördögöt kiált, szerintem nem is nagyon érti, hogy miről szól maga az 
autonómia. Hiszen ha az oktatás felől közelít, soha senki nem mondta meg egy 
professzornak, hogy mit kutasson, milyen véleményt írjon le, mi legyen a napirendje, 
hogyan nyilatkozzon, milyen kutatási témákat tűzzön ki maga elé. Ezt a felsőoktatási 
törvény is a legmaximálisabban tiszteletben tartja, illetve maga az Alaptörvény is. 
Teljesen mindegy, hogy ez egy közjogi vagy egy magánjogi szereplő-e, aki a 
felsőoktatást egyébként működteti vagy az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja, ez 
egy teljesen más síkon folyó alapelv, amelynek tiszteletben tartása mindenkinek 
kötelezettsége. 

Ha pedig a gazdasági autonómia oldaláról közelít, azért hadd jegyezzem meg, 
hogy ez a modell nem egyedülálló Európában. A világ első három legsikeresebb 
egyeteme alapítványi egyetemként működik, ezt sokszor is hangoztatják most a 
modellváltás során, pont azok, akik egyébként az egyetemi élet szereplői. Volt olyan 
egyetemi professzor, egyébként a Miskolci Egyetemnek egy nemzetközi kitüntetettje is, 
aki azt mondta, hogy végre még egy nagy lépés a fejlődés felé és a jó irányba a Miskolci 
Egyetem számára. 

Tehát én azt szeretném, hogy ebben a lehetőséget lássák, tisztelt képviselő úr, 
hiszen gazdasági szempontból az autonómia talán még többet nyer, hiszen még több 
forrást tud beszedni a piacokról is a magánegyetemi, magánalapítványi működés 
rugalmasságának köszönhetően, hiszen a merev államháztartatási szabályok nem 
fognak vonatkozni az egyetem gazdálkodására, ezért egy biztonság lesz a háttérben, egy 
támogatási szerződés. Tehát én ezt egyébként a hallgatók felé is nagyon sokszor 
hirdetem és kommunikálom, hiszen persze, a magyar emberekben lehet egy 
bizonytalanság, hogy mi az, hogy magán, akkor az ad-e rendes diplomát meg mi van a 
költségvetéssel.  

Az államilag elismertség és a hosszú távú finanszírozási szerződések biztosítják 
azt, hogy a továbbiakban is meglesz az az állami támogatás a háttérben, ami a 
működésnek a fenntartását és ugyanilyen színvonalon való továbbvitelét biztosítja, 
tehát ugyanolyan ösztöndíjprogram, ugyanolyan állami költségtérítés lesz elérhető, 
ugyanolyan támogatási lehetőségek a diákok számára, de ami plusz, az az, hogy a saját 
célkitűzések, álmok szerint tud az egyetem a továbbiakban együttműködni. Én a múlt 
héten voltam a szenátus ülésén, a Miskolci Egyetemen, és elmondhatom, hogy az 
egyetem vezetősége abszolút optimistán és együttműködően, nagy tervekkel néz ezen 
új világ felé.  
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Azt is szóvá tette, hogy én most itt miniszter vagyok, és akkor most mit keresek 
a Miskolci Egyetemen. Azt elmondtam az Észak-Magyarországnak adott interjúmban 
is, hogy a miniszteri mandátum az határozott idejű, a miskolci szív meg egy életen át 
dobog az emberben. Szerintem ebben a helyzetben talán, főleg az átmenetet segítve, 
nagyon jó döntés volt, hogy engem kértek fel arra, hogy a kuratóriumot vezessem, 
hiszen így az átmenetet is - talán a pozíciómnál fogva - jobban fogom tudni segíteni, és 
mindent el fogok követni, hogy ez egy sikertörténet legyen. De még egyszer 
hangsúlyozom: főleg Észak-Magyarországon nagyon fontos, hogy akik ebben a 
munkában részt vesznek, azok érzelmileg is kötődjenek a régióhoz. Én gyerekkorom 
óta ezt teszem, és olyan kuratóriummal tudunk ennek nekivágni, akik sokféle 
szakmából érkeztek, sokféle tapasztalattal rendelkeznek, van benne nemzetközi tag is, 
aki szintén nagyon jól ismeri a régiót, a volt ELMŰ-ÉMÁSZ vezérigazgatóról van szó, 
Marie-Theres Thiell asszony is benne van a kuratóriumban.  

Tehát nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy előremutató, hogy ezt a színvonalat, 
ezt a sikert tovább építő, tovább folytató terveink vannak. Ezt mondtam a szenátusnak 
is, hogy jó hírt hoztunk és jó szándékkal jöttünk, és úgy érzem, hogy nagyon pozitív volt 
az első találkozás. Természetesen semmit sem lehet az egyetem bevonása nélkül 
dönteni az ő jövőjük felől, hiszen bennük van a változás kulcsa. Ha itt nem motiváltak 
azok a szereplők, akik egyébként ennek a jövőnek a mindennapjait élni fogják, akkor 
nem is érdemes útnak indulni. Tehát én nem is tudom értelmezni sem az autonómia 
féltésének a kérdését, és én egyszerű politikai aggodalmaskodásnak tartom, amelyet 
igyekszem eloszlatni, és a miskolci kötődés pedig szerintem kulcsfontosságú ebben az 
új feladatban. 

Dunai képviselő asszony… - bár lehet, bocsánat, hogy volt Bana Tibortól még. A 
TAO-t lehessen bevonni, erről én még nem hallottam, majd megnézem, hogy miről van 
szó. Elnézést, hogy nem vagyok teljesen tájékozott. Szerintem a jogállamiság kapcsán 
részletesen válaszoltam a képviselő úr kérdésére.  

A következő kérdés, finisben vagyunk, igen, a tárgyalások, jogállamiság, ki 
mondja meg. Szerintem nagyrészt már erre is válaszoltam nagy vonalakban. Itt én 
egyszer a BBC-interjúban használtam ezt a „fake news governance”-t, tehát brüsszeli 
álhírkormányzás, különben ennek a mindennapjait éljük. Ennek nagyon sok tudatos 
és nagyon sok tudatlan szereplője van. A tudatlan szereplője például az, aki úgy vesz át 
egy álhírt Magyarországgal kapcsolatban, például hogy nem működött a magyar 
parlament a vírus idején, hogy nem ellenőrzi annak valóságalapját. Ez már maga felveti 
azt, hogy talán érdemes majd a jogállamisági vitákban is jobban elgondolkodni arról, 
hogy mit tekintünk ténynek és mit tekintünk valótlanságnak.  

Összekapcsolnám szerintem Tessely képviselő úrnak a kérdésével, a migrációs 
politikával. Hatalmas zűrzavar van most a világban, mert azt látjuk, hogy a strasbourgi 
fórum mást mond, mint amit a luxemburgi fórum. Tehát ebben a menekültkérdésben 
és a tranzitzónákkal kapcsolatos jogi kérdésben is azt látjuk, hogy két nagyon elismert, 
nagyon fontos, az európai jogállamiság sarokköveit jelentő szervezetnek az álláspontja 
szöges ellentétben áll egymással. Tehát először jó lenne ezeket a kérdéseket tisztázni, 
és ez nem hiszem, hogy a mi problémánk elsősorban, hanem egész Európa problémája. 

A másik, hogy Magyarország volt 2015-ben az egyetlen olyan uniós tagállam, 
amely a menekültválság csúcsán komolyan vette a határvédelemmel és az európai 
menekültügyi szabályokkal kapcsolatos kötelezettségeit. Ezért lett számonkérve 
később, hiszen védte a schengeni határokat, és azt mondta, hogy igen, minden egyes 
individuumot ellenőrizni kell, hiszen anélkül fenntarthatatlan a schengeni belső 
szabadság. A történelem végül minket igazolt, bebizonyította, hogy az európai 
menekültpolitika képtelen volt kezelni a kihívásokat, a szabályokat rajtunk kívül szinte 
senki nem tartotta be, és mégis mi lettünk pellengérre állítva. És most mit mondanak? 
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Már minden dokumentum alaptétele, hogy a külső határokat azért védeni kell. Tehát 
szerintem érdemes a történelemtől mint nagy tanítómestertől tanulni.  

De hogy ne legyek annyira bizakodó és pozitív, én azt tapasztalom a 
tárgyalásokon is, hogy itt most már a világok harcához érkeztünk le, ahol ideológiák 
csapnak össze, ezek különböző jogszabályokban és dossziékban, konkrét jogi 
kérdésekben kicsúcsosodnak. De vannak a status quo őrzői, akik szeretnék Európát egy 
keresztény alapokon nyugvó értékközösségnek felfogni, erős nemzetállamok erős 
együttműködéseként látni, és nem egyfajta európai egyesült államokként, amely nem 
a kereszténységet vagy nem ezeket a gyökereket tartja elsődleges szempontnak vagy 
értéknek. Ez megint egy olyan terület, ami nem egy jogharmonizált terület, abszolút a 
nemzeti szuverenitásnak a témaköre. Tehát küzdeni fogunk, mert az európai értékek 
nevében is minden jogunk megvan erre. 

Gurmai képviselő asszonynak voltak további kérdései, nagyon konkrét kérdései, 
szociális kérdések, az apasági tíz munkanap szabadság és az Országgyűlés az isztambuli 
egyezménnyel kapcsolatban. 

A negyedik kérdéssel kapcsolatban, megmondom őszintén, itt azt javasolják a 
kollégák, mert nekem új volt az információ, hogy el fogjuk küldeni a javaslatot az 
EMMI-nek, amikor jön ez a felmérés, mert nem tudom konkrétan, miről van szó, 
elnézést ezért a tájékozatlanságért. 

A szociális kérdések, minimálbér, ez nagyon régóta napirenden van. Itt is egy 
alapvető szerződéses hatásköri kérdésről is van szó, hogy vajon a szociális kérdések, 
egészen odáig, hogy kinek hány munkanap szabadság jár meg hogy a családpolitikán 
át az összes miminálbérhez való jogpolitikai hozzáállás vajon harmonizált terület-e. Itt 
is a szociális pillér áterőltetése ugyan soft eszközként indult, de már egyre több helyen 
látjuk, hogy próbálják ezt konkrét jogszabállyá formálni. Az előttünk álló 
elnökségeknek is, sajnos, aggodalomra ad okot a programja, mert egyre nagyobb 
hangsúlyt próbálnak helyezni a szociális pillér kvázi kodifikálására.  

A minimálbér kérdése. Mi mindig úgy tartottuk, hogy ezt nem lehet felülről 
erőltetni, hiszen minden egyes kormánynak az a szándéka, hogy ezt évről évre növelje. 
Most elfelejtettem a konkrét adatokat, de az elmúlt tíz év Fidesz-kormányzása 
jelentősen növelte mind a garantált minimálbért, illetve a minimálbér összegét, hogy 
minden magyar állampolgárnak tisztességes bérezés jusson, ezért ez egy nagyon fontos 
kormányzati célkitűzés. De ez egy nagyon komplex rendszernek a része, ez összefügg a 
családpolitikával, a gazdaságpolitikával, számos olyan más szakterületnek az 
összehangolt akciója kell ahhoz, hogy a végén minden egyes szereplő, aki megtermeli 
és létrehozza azt a pénzügyi forrást, amiből a minimálbér megalkotható, minden egyes 
érintettnek az érdeke figyelembe legyen véve, és egy komplex rendszert mozgassunk, 
amire csak az egyes kormányok képesek, és ezt nem lehet kívülről irányítani. 
Szlogennek jól hangzik, tisztelt képviselő asszony, de én úgy gondolom, hogy ez egy 
ennél sokkal mélyebb gazdaságpolitikai kérdés, és sokkal összetettebb, minthogy 
egyszerű szlogenekkel operáljunk. 

Az apasági szabadság kérdésében egyrészt az EMMI az, amely a transzpozícióért 
felelős tárca. Ha én jól tudom, 2022. augusztus 1-je az átültetési véghatáridő. 
Magyarország egyébként nagyon gyorsan szokott dolgozni, és alapvetően jók vagyunk 
ebben az átültetésben, de mivel nemcsak ez az egy kérdés az átültetendő, hanem 
számos más jogszabályt is érint, ezért egy megfontolt, alapos munka lesz az, ahogyan 
ezt az irányelvet mi át fogjuk ültetni. Nem titok, hogy végig az irányelv tárgyalása során 
Magyarország fenntartotta a tartózkodását vagy a tartózkodó hozzáállását, hiszen ez az 
irányelv is egy ugyanolyan megnyilvánulása a szociális pillér kodifikálásának, amelyet 
mi egyébként elvi éllel, a nem harmonizált területek kritikája okán nem tudtunk teljes 
mellszélességgel támogatni.  
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De természetesen a magyar családpolitika szerintem magáért beszél, tehát ezt 
nem is én vagyok hivatott arra, hogy reklámozzam. Pont egy éve lett egyébként a 
családjogi akcióterv megindítva, Novák államtitkár asszony ma több helyen is 
olvasható a sajtóban. Szerintem nehéz kritizálni, most a szerénytelenséget persze 
fontos, hogy tiszteletben tartsuk, de ez az a területe a Fidesz-kormányzásnak, ahol 
mindent elkövet, és jönnek is az eredmények annak érdekében, hogy a családok 
védelme, a családok előtérbe helyezése mind anyagi, mind egyéb társadalmi 
megbecsültség szempontjából az első számú prioritás legyen Magyarországon. Tehát 
ez az irányelv átültetésre fog kerülni, az EMMI rendelkezik hatáskörrel, és sok-sok 
szabályt kell figyelembe venni, egy ilyen elemet nem érdemes kiragadni. 

Az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy ne ratifikáljon. Régi téma ez, 
készültem is, tisztelt képviselő asszony, külön be is jelöltem, tehát kétoldalnyi válaszom 
is van, de szerintem ismerjük egymás álláspontját. Azt kérdezte, hogy én mit gondolok 
erről. Az Országgyűlés felszólította a kormányt, a kormánynak tagja vagyok, ezért én 
ezt végre fogom hajtani.  

De szeretném újra hangsúlyozni, hogy nem az egyezmény az, ami a kulcsa 
annak, hogy a családok, a nők, az elesettek a lehető legmaximálisabb védelemben 
részesüljenek Magyarországon. Erre egy nagyon komplex intézkedésrendszerrel 
válaszol a kormány, sorolhatnám a Btk.-szigorítástól elkezdve a joggyakorlat 
elemzésén át a különböző áldozatsegítési és civil és egyházi partnerekkel való 
együttműködéseket, amelyek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a kapcsolati 
erőszak áldozatai és egyetlenegy magyar ember se legyen egyedül ebben az országban. 
Mindenképpen kiemelt csoportot jelentenek a hozzátartozók, hiszen az egy olyan 
helyzet, hogy ha valakit ott bántalmaznak, ahol egyébként szeretetnek kellene 
körülvennie, az a jogpolitika számára is egy kiemelt, védendő érdek. Ennek 
szellemében nyitottam meg egyébként tegnapelőtt, hétfőn a Pécsi Áldozatsegítő 
Központot.  

Én ebben a munkában minden egyes szereplőt, legyen az állami szerv, legyen az 
hatóság vagy éppen civil és egyházi jótékonysági szervezet, én partnernek tekintek. Ezt 
tegnap is elmondtam, hogy nem gondoljuk, hogy mi tudjuk a legjobban és jobban 
tudjuk azoknál, akik egyébként ezzel a problémával mindennap foglalkoznak. Én csak 
arra kérek mindenkit, hogy ne csináljon politikát emberek kiszolgáltatott helyzetéből, 
legyen konstruktív és a cél elérésére koncentráljunk mindannyian, és ne gyengítsenek 
azzal, hogy alaptalan vádakkal illetik egyébként a kormányzatnak a nagyon jó szándékú 
intézkedéseit. Egyébként pedig egyetlenegy jogrendszer sem tökéletes, ezt mindenki 
tudja. De a kanti categoricus imperativus jegyében tegyünk meg mindent annak 
érdekében, hogy akaratunk a jót szolgálja, ez itt abszolút tetten érhető, tisztelt 
képviselő asszony. 

Innentől kezdve nem tudom, még volt-e kérdés. Igen, Juhász képviselő asszony, 
Sargentini-jelentés. Most ez is nagyon favorit téma, hiszen hétfőn volt a tárgyalás, és a 
világ szeme most, szerintem, Luxemburgon, hiszen soha nem indított még az Európai 
Parlament 7. cikkelyt, azt még soha senki nem támadta meg, nincs precedens, nincs 
mit kimagyarázni, félremagyarázni. A jogszabályok pőre szövege az, amely segítséget 
nyújthat vagy a rendelkezésünkre áll. A mi grammatikai, ok-okozati és az összes, amit 
az egyetemen megtanultunk, jogértelmezés alapján úgy gondoljuk, hogy akár 
magyarul, akár angolul olvassuk, akármilyen nyelven, a „votes cast”, a leadott 
szavazatok az azt jelenti, hogy valaki leadott egy szavazatot, tehát benyomott egy 
gombot. Így szól a szabály, hogy a leadott szavazatok kétharmada.  

Most az az eljárás egyébként megért volna egy ombudsmani vizsgálatot európai 
uniós szinten, hogy hogyan alakították ki azt a jogvéleményt a parlamentben, hogy ki 
hogyan fog szavazni és hogyan fogják a szavazatokat számolni, ez is megérne egy 
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érdekes vizsgálatot, mert nem az alkotmányügyi bizottságot kérték fel jogértelmezésre, 
nem volt a képviselőknek lehetősége arra, hogy ezt vitassa, hogy jó-e így a 
szavazatszámlálás vagy sem. De ha mindezt félreteszem, pusztán ez a matek, pusztán 
ez a józan ész, pusztán a nyelvtani értelmezés, leadott szavazat a tartózkodás is. Ha azt 
én nem számítom hozzá a leadott szavazatokhoz, egyértelmű, hogy sokkal könnyebb 
elérni a kétharmados többséget, ha csak az igeneket és a nemeket veszem a száz 
százaléknak.  

Ezt 2018 októberében nyújtottuk be, ez egy megsemmisítésre irányuló kereset, 
a határozat megsemmisítését célozza. Ha megsemmisül a határozat, akkor nincs is 
eljárás, tehát ez lenne a legszebb történet. Ha megnézzük a pernyertességi arányt a 
tagállam versus intézmények palettáján, akkor nem sok reményre van lehetőségünk 
vagy esélyünk, hiszen körülbelül 10 százalékos a pernyertességi aránya a 
tagállamoknak, és kiemelt politikai kérdésről van szó. Ezért sokkal fontosabb, hogy 
ennek az egész eljárásnak nagyobb láthatóságot adjunk, hiszen felveti azt a kérdést, 
hogy mennyire hitelesek az európai intézmények. Az Európai Unió Bíróságának most 
egy nagyon-nagyon megfontolt döntést kell hoznia, hiszen az is jogbiztonság része, az 
is a jogállamiság része, hogy vajon maguk az intézmények a saját működési 
szabályaikat betartják-e.  

Hadd említsem még azt a nagyon fontos demokratikus érvet is, hogy egy 
képviselői szabad mandátumnak része az, hogy hallgatólagosan mondjon nemet, mert 
a tartózkodás a szakzsargonban azt jelenti, hogy nem akarok valamit explicit 
támogatni, nem értek egyet ezzel, nem akarom a nevemet adni ahhoz, hogy plusz 
legyen ez a Sargentini-jelentés. Számos képviselői beszélgetésemnek az volt az 
eredménye, hogy tudták, mekkora politikai nyomás alatt van az a képviselő, aki 
egyébként egy európai parlamenti választás előtt áll, hiszen 2018 szeptemberét írjuk, a 
nemzeti listák éppen felállnak. Ez egy nyilvános szavazás volt, Európában minden 
állampolgár számára elolvasható, hogy a magyarügyben ki mit mondott, és amikor fel 
van teljesen ingerelve a közvélemény egy ország ellen, ott egész nagy politikai kérdés 
az, hogy ki milyen gombot nyom. A tartózkodás egy nagyon-nagyon jó eszköze volt 
azoknak, akik nem akarták Sargentinit támogatni. 

Az utolsó érvem, ha itt lejátszhatom gyakorlatilag a luxemburgi bíróság előtti 
érvelésünket, hogy Sargentini a szavazás előtt, azt hiszem, az Euractiv-nak adott egy 
interjút. Én azt át is küldtem a kollégáknak, szerencsére még fenn van a neten, 
remélem, azóta nem vette le senki, az volt a címe, hogy a hezitáló képviselők a szavazás 
ideje alatt menjenek ki kávézni. Két bekezdés is szól arról, hogy jól tudta Sargentini, 
hogy a Néppártban nagyon sok tartózkodás lesz, és jól tudta, hogy azok le fogják 
rontani az ő sikerének az esélyét, ezért azt mondta, hogy ne nyomjanak be gombot. Mit 
jelent, hogy nem szavazok? Az, hogy bent ülök, de nem teszem be a szavazókártyámat. 
Bent ülök, betettem a szavazókártyát, de nem nyomtam gombot. És mi a másik? Hogy 
nem megyek be a terembe. Tehát ennél világosabb esetet, én úgy érzem, hogy nem is 
lehetne Luxemburg elé tárni. A főtanácsnoki indítvány októberben kerül napvilágra, 
ha minden igaz, és év vége vagy jövő év eleje, amikor az ítéletet várjuk. Európa szeme 
legyen most Luxemburgon, én azt gondolom. 

Szerintem Tessely képviselő úr kérdésére, az illegális bevándorlás kapcsán… 
 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, miniszter asszony! Csak egy megjegyzés. Balczó 

képviselő úr, aki európai parlamenti képviselő volt, szavazott, illetve tartózkodott. Ő 
most egy mondatot szeretne ezzel kapcsolatban mondani. 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ez a személyes érintettségem 

az ügyben, nem a nevem hangzott el, hogy én is a fenti logikával a tartózkodó szavazatot 
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leadók közé tartoztam. (Dr. Varga Judit: Köszönöm szépen.) Én kíváncsi vagyok, hogy 
mi lesz a Bíróság döntése. Az Echo TV már nincsen, és nem tudja megváltoztatni azt, 
hogy hazaárulónak minősített a tartózkodás miatt. 

 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Egy másik kérdésem, miniszter asszony, hogy a 

jogi egyetemen hányadik osztályban, hányadik szemeszterben tanítják a szavazatok 
összeszámlálásának a módját és a minőségét. 

 
DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Konkrét kérdés ez? 
 
ELNÖK: Bocsánatot kérek! Nem akartam megszakítani a miniszter asszonyt, 

csak az érdekesség szempontjából. 
 
DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Azt mondja itt a tanult kollégám, 

Bóka államtitkár úr, aki maga is tanít egyetemen, hogy alkotmányjog másodév. Én azt 
mondom, amit mindig mondani szoktam, hogy én friss jogi szakvizsgával mentem ki 
az Európai Parlamentbe dolgozni, és az a tudás, amit megszereztem, az semmire nem 
volt jó az érdekérvényesítés szempontjából, hiszen megtanultam, hogy hány alelnök 
van és hány quaestor, erre a kérdésre például nem adott volna választ, és arra sem, 
hogy hogyan kell ezt megakadályozni.  

Úgyhogy köszönöm, hogy egy ilyen kérdés kapcsán a reklámot ide hozhatom, 
hiszen a „Nemzetek Európája” karrierprogram, ami szeptembertől fog elindulni, egy 
nagyon jó fejlemény, én ezért régóta kardoskodtam, hogy olyan tudást adjunk a 
felkészülő diplomatáinknak, leendő EU-s magyar embereknek, akik az Unióban fogják 
a magyar érdekeket és az uniós politikát vinni, kézzelfoghatóbb, naprakészebb, akár 
szavazatszámlálási tudással is fognak rendelkezni, ha kimennek dolgozni. Ezt már 
itthon, Budapesten meg tudják szerezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem akartam a miniszter asszonyba belefojtani a szót. 
 
DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Már végeztem a válaszokkal. 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Asszony! Ez a hosszúra nyúlt 
meghallgatás is azt jelzi, hogy valóban az európai politikáknak a hardcore-ja, a fő 
csapásiránya az európai jog, és az a jogi munka, előkészítés, amit ön, illetve a 
munkatársai végeznek, valóban kulcskérdés. Én nagyon remélem, hogy elismerik azt, 
hogy Magyarország jogállam.  

2017-ben az egyik BBC-munkatárs nekem szegezte, hogy a magyarok esetleg 
nyelveket beszélnek-e, és ezzel kapcsolatban volt egy kis vitánk, akkor én két latin 
mondást idéztem, és kérdeztem a munkatársat: ön pedig latinul nem tud? Pedig jogi 
egyetemet végzett az életrajza szerint. Quod licet Jovi, non licet bovi.  

Bocsánatot kérek, hogy ezt idehozom, de valóban kultúrnemzet vagyunk, és mi 
ragaszkodunk azokhoz a hagyományainkhoz, ami az egyetemi oktatásban és a jogi 
képzésben is megmutatkozik, a bölcsészeknél meg pláne, hogy mi büszkék vagyunk 
arra, hogy latinul tanultunk és esetleg írunk, olvasunk, ez hozzátartozik az európai 
kultúrához. Ma Európában, bizony, vannak még Nagy-Britanniában is olyan 
egyetemek, ahol ezt könnyen veszik, átugorják. Sajnálom. Ezért hoztam fel ezt a 
meghallgatás elején, hogy külön köszönöm a miniszter asszonynak, hogy különös 
tekintetet vet arra, hogy ezt a hagyományt ápolja, és ezzel is bizonyítja és bizonyítjuk 
Európában, hogy mi kultúrnemzet vagyunk. Köszönöm szépen. 
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Tisztelt Bizottság! Valóban előrehaladt az idő. Én megköszönöm a miniszter 
asszonynak és munkatársainak azt a kiváló munkát, amit végeznek az Európai 
Unióban, egyetlen mondatban összefoglalva, amit a magyar választópolgárok évek óta 
elvárnak, a magyar érdekek képviselete, pont, és ez bizony sokszor nem egyszerű. Ön 
rendkívül felkészült miniszter, és olyan európai gyakorlattal rendelkezik, amit úgy 
hiszem, hogy az ellenfelek sem kérdőjeleznek meg akár Brüsszelben, Strasbourgban 
vagy éppen Oslóban. 

Nos, tisztelt miniszter asszony, megköszönöm végül azt a nyitottságot is, amivel 
fogadja a bizottságunktól jövő megkereséseket, akár a munkatársak részéről, azokat az 
anyagokat, amit kapunk, hiszen amögött komoly munka van, és azt mindnyájan 
fölhasználjuk, különösen itt gondolok például a COSAC-ülésekre, a bizottsági elnöki 
értekezletekre, ahol kiválóan használjuk ezt az anyagot, és nemcsak magyarul, hanem 
angolul is megkapjuk. Ez is mutatja azt, hogy valóban fontos az egymásra figyelés. 

Tisztelt Miniszter Asszony! Én továbbra is jó egészséget kívánok! Ne felejtse el, 
hogy az Országgyűlés legfontosabb bizottsága az Európai ügyek bizottsága, különösen 
az elkövetkezendő időszakban. Ránk is ez a harc vár, és továbbra is várjuk azt a 
támogató segítséget, amit a miniszter asszonytól, illetve a minisztérium 
munkatársaitól megkapunk. Köszönjük szépen, és további jó munkát kívánunk! 

 
DR. VARGA JUDIT igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Egyetlen perc szünetet rendelek el - senki ne menjen el, mert még egy 

napirendi pontunk van -, hogy elköszönjek a miniszter asszonytól. 
 

(Szünet: 11.39 - 11. 43) 
 

Az Európai Bizottság 2020. évi éves munkaprogramja [COM (2020) 
37, COM (2020) 440]  
(A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 145.§-a alapján) 

ELNÖK: Folytatjuk bizottsági ülésünket. A következő napirendi pontunk az 
Európai Bizottság 2020. évi éves munkaprogramja, a bizottsági vélemény kialakítása a 
Házszabály 145. §-a alapján. 

Tisztelt Bizottság! Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az Európai Bizottság 
munkaprogramját bizottságunk két alkalommal, még márciusban, és legutóbb, ha jól 
emlékszem, akkor június elején Zupkó Gábor képviseletvezető úrral vitattuk meg. A 
véleménytervezetet a törvényi előírásnak megfelelően múlt héten pénteken kiküldtük, 
a tegnap délutáni határidőig írásbeli észrevétel nem érkezett. 

A mai ülésünkön tehát a véleménytervezet elfogadásáról kell döntést hoznunk. 
Kérdezem, hogy esetleg képviselőtársaimnak van-e észrevétele ezzel kapcsolatban. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Amennyiben nincs, akkor én szavazást 
rendelek el. 

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja, hogy a bizottság véleményt fogadjon el a Házszabály 145. §-
a alapján, az úgynevezett politikai párbeszéd keretében? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú a bizottságunk szavazata. Köszönöm szépen. 

Végül tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság imént elfogadott 
véleményéről tájékoztatni fogom a házelnök urat, valamint az Európai Bizottságot. 
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Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Több tárgy nem lévén a bizottsági ülést bezárom. 
Megköszönöm képviselőtársaimnak az egész éves részvételét.  

A bizottság következő ülésére az uniós költségvetési tárgyalások 
előrehaladásának függvényében kerülhet sor, akár még ebben a hónapban. Majd 
meglátjuk, hogy az Európai Tanács ülésén mi történik. Mindenesetre kérem 
képviselőtársaimat, hogy legyenek készenlétben. Egyébként jó nyaralást kívánok, 
ősszel találkozunk! Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 46 perc.) 

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília  


